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M SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység 

69.1 Jogi tevékenység 

69.10 Jogi tevékenység  

69.10.1 Jogi tevékenység  

Nem tartozik ide: 

- a bíróság közigazgatása, lásd 84.23.11 

69.10.11 Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban 

Idetartozik: 

- a büntetőjog területén végzett jogi tanácsadás, jogi képviselet és a kapcsolódó jogi 
szolgáltatások (védelem, bizonyítékok, tanúk, szakértők felkutatása stb.) 

69.10.12 Jogi tanácsadás, képviselet gazdasági jogi eljárásban 

Idetartozik: 

- az üzleti és kereskedelmi jog területén végzett tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi-
bírósági eljárásokban és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

69.10.13 Jogi tanácsadás, képviselet munkajogi eljárásban 

Idetartozik:  

- a munkajogi eljárás területén végzett tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi bírósági 
eljárásokban és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

69.10.14 Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban 

Idetartozik: 

- a polgári jogi eljárás területén végzett tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi bírósági 
eljárásokban és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

69.10.15 Jogi szolgáltatás szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban 

Idetartozik:  

- a szabadalmi, szerzői jogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos okirat elkészítése, hitelesítése, 
tanúsítása és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

Nem tartozik ide: 

- a szellemi tulajdon és hasonló termék felhasználási jogának engedélyezése, lásd 77.40.1 

69.10.16 Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása 

Idetartozik: 

- az érvényesíthető és bizonyító értékű közjegyzői és egyéb jogi okiratok létrehozása, 
hitelesítése, megőrzése. A szolgáltatás körébe olyan területek tartoznak, mint a családjog (pl. 
házassági szerződés), öröklési jog és végrendelet, ingatlan átruházás, társasági jog, stb. 
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Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: 

- a szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban készített okiratok, lásd 
69.10.15 

69.10.17 Egyezségi és békéltető eljárás 

Idetartozik: 

- a közreműködés, amely magába foglalja a egyezségi eljárást vagy közvetítést a munkavállalók 
és a vezetők, illetve cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén az egyezség létrehozása 
érdekében 

Nem tartozik ide: 

- az egyik fél érdekének képviselete a vitában, lásd 69.10.12-69.10.14 
- a döntőbírói tevékenység, lásd 84.23.11 

69.10.18 Aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás 

Idetartozik: 

- az aukció során a vagyonátruházással kapcsolatos jogi szolgáltatás 

Nem tartozik ide: 

- a jogi eljárástól független aukció, lásd 82.99.19 

69.10.19 Egyéb jogi szolgáltatás 

Idetartozik: 

- a letétkezelés és az ingatlan átruházással kapcsolatos jogi szolgáltatás 
- az ügyfeleknek nyújtott jogokra, jogi kötelezettségekre vonatkozó tanácsadás és egyéb jogi 

szolgáltatás 

 

 


