
Már „lájkolni” is lehet az ügyvédeket! 
 
Már a lájkoláshoz hasonlóan lehet értékelni az ügyvédeket Magyarország első független online 
ügyvédkereső és közvetítő portálján a frissen megújult Ügyvédbróker.hu oldalon. A legtöbben 
Budapesten keresnek ügyvédet az interneten és innen regisztrált a legtöbb ügyvéd is. A 
jogesetek mintegy harmadát a családjogi ügyek teszik ki. 
 
A megújult Ügyvédbróker.hu új funkciókkal bővült, arculata is modernebb, áttekinthetőbb lett. Az 
ügyvédkeresést támogató újdonságok közül a legkiemelkedőbb, hogy már a lájkoláshoz hasonlóan 
lehet értékelni az ügyvédeket: 
 
Az új funkcióval az ügyvédek segítőkészségét, illetve az ügyvédek ajánlatait tudják az ügyfelek 
pozitívan értékelni, ha az ügyvéd adatlapját ellátják csillaggal. Az új funkció célja, hogy erősítse az 
ügyvédet keresők bizalmát, megkönnyítse a döntést, ugyanakkor közvetlen visszajelzést adjon az 
ügyvédeknek, ezzel egészséges versenyt teremtve. 
 
Erősödő online jogi piac 
 
Az Ügyvédbróker.hu adatai alapján, az elmúlt években folyamatosan emelkedik az online 
ügyvédkeresések száma. A legtöbben Budapestről keresnek ügyvédet az interneten - 44 százalék - és 
innen regisztrált a legtöbb ügyvéd is - 61 százalék. 
 
Mintegy nyolcezer online ügyvédkeresés adatai alapján a legtöbben családjogi ügyekben keresnek 
ügyvédet, amely a jogesetek közel 28 százalékát teszi ki. Ezt követik az ingatlan ügyek 23 százalék, a 
vállalkozás és pénzügyek 15 százalék és a munkajogi esetek mely a keresések 12 százalékát teszik 
ki. 
 
Bűncselekményekkel kapcsolatos ügyvédkeresések aránya 10 százalék, balesettel kapcsolatos 
jogesetek 6, a személyhez fűződő jogokkal kapcsolatos ügyek 5 százaléka a kereséseknek. A 
szellemi termékkel kapcsolatos ügyek mindössze 1 százalékát teszik ki azoknak az ügyeknek, 
melyekre online keresnek ügyvédet az internetezők.  
 
Lehetőség fiatal ügyvédeknek 
 
Az online ügyvédkereső rendszerek különösen a fiatal, kezdő ügyvédek számára hasznosak, akiknek 
még nincs kialakult ügyfélkörük, ugyanakkor természetes számukra az internet használata. Amikor 
egy ügyvéd létrehozza a saját profilját, olyan mintha egy online ügyvédi irodát nyitna egy internetes 
ügyvédi munkaközösségben. Az oldalon található ügyvédnévsorban saját maguk által testre szabható, 
egyedi, fényképes adatlappal jelenhetnek meg.  Összességében gyorsan és hatékonyan építhetnek 
ügyfélkört az oldalon megforduló több ezer érdeklődő révén. 
 
Az online ügyvédkereső természetesen az ügyfelek számára is ugyan ilyen hasznos, mert időt és 
pénzt megtakarítva szerezhetnek megfelelő információt a megalapozott ügyvédválasztáshoz egy 
hiteles rendszeren keresztül. Az ajánlatkérés teljesen ingyenes, ugyanakkor diszkrét, az ajánlatkérés 
során az ügyvédet kereső személyes adatai mindvégig titokban maradnak. 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az internet megváltoztatja az ügyvédkeresési szokásokat. Míg 
eddig ha valaki ügyvédet keresett szinte kizárólag az ismerősök véleményét kérte ki, ma ezt kiegészíti, 
sőt esetenként felváltja az interneten való keresés. 

 


