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2/1998. (VI. 27.) MÜK SZABÁLYZAT
Összeférhetetlenségi Szabályzat
Az ügyvédekrıl szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 112. §-a (1) bekezdésének k)
pontja alapján a Magyar Ügyvédi Kamara Összeférhetetlenségi Bizottsága, és a területi ügyvédi
kamarák Összeférhetetlenségi Bizottságai feladatairól és eljárásáról szóló Szabályzatot az
Országos Ügyvédi Kamara teljes ülése az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános szabályok
1. A Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK), továbbá a területi ügyvédi kamarák
szerve az Összeférhetetlenségi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság). [Üt. 110. § (1) bek. d) pontja
és Üt. 103. § (1) bek. d) pontja]
2. A Bizottság a teljes ülés, illetve a közgyőlés által választott kamarai szerv, amelynek elnökét
és tagjait általános és egyenlı választási jog alapján, titkos szavazással a teljes ülés, illetve a területi
kamarák közgyőlései választanak meg 4 évre - a tisztségviselık választásához igazodóan.
3. A Bizottság tagjainak számát a MÜK teljes ülése és a területi kamarák közgyőlései - 3-9. fı
között - a helyi sajátosságok figyelembevételével állapítják meg.
4. A Bizottság tevékenységét - a MÜK elnöksége, illetıleg a területi ügyvédi kamarák elnöksége
munkájának elısegítésére és az önkormányzati jelleg erısítéséhez főzıdı közös érdek alapján - a
MÜK elnökének, illetve a területi kamarák elnökeinek irányításával fejti ki. A Bizottság munkáját
a Bizottság elnöke irányítja, belsı eljárási rendjét a Bizottság állapítja meg.

II. A területi ügyvédi kamarák Összeférhetetlenségi Bizottságának mőködése
5. A területi ügyvédi kamarák Bizottságának mőködési területe megegyezik az illetékes ügyvédi
kamara mőködési területével.
6. A Bizottság feladatai kiterjednek az alábbi összeférhetetlenségi ügyekre:
- Üt. 6. § (1) bekezdésében, valamint az Üt. 7. §-ában írt ügyvédi hivatással
összeegyeztethetetlen esetekre;
- az Üt. 5. § (1) és (3) bekezdésében írt ügyvédi tevékenységre;
- az Üt. 25. §-ban meghatározott megbízással kapcsolatos kérdésekre.
7. A területi ügyvédi kamara Bizottságának mőködési feltételeit a területi ügyvédi kamara
biztosítja.

III. A MÜK Összeférhetetlenségi Bizottságának mőködése
8. A MÜK Összeférhetetlenségi Bizottsága az elnökség döntését elıkészítı, ajánlattevı szerve.
9. A MÜK Bizottságainak mőködésére a területi kamarák bizottságaira vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelıen alkalmazni.
10. A Bizottság mőködési feltételeit a MÜK elnöksége biztosítja.

IV. Az Összeférhetetlenségi Bizottság eljárása

11. A Bizottság eljárását az elnökség, az elnök és a felvételi bizottság kezdeményezésére
folytatja. [Üt. 113. § (2) bek. i) pontja, Üt. 114. § (1) bek. c) pontja, Üt. 106. § (2) bek. i) pontja, Üt.
107. § (1) bek. e) pontja, Üt. 6. § (3) bek.]
12. A Bizottság eljárása során a hozzáérkezett kezdeményezést, illetve bejelentést megvizsgálja,
ennek során áttekinti és ellenırzi az Üt., valamint a jelen szabályzat szerinti összeférhetetlenségi
okok fennállását vagy azok hiányát.
13. A Bizottság legalább 3 fıbıl álló Tanácsban jár el. A Tanácsot a Bizottság elnöke állítja
össze. Eljárása során „állásfoglalással” határoz.
14. A Bizottság eljáró Tanácsa szükség szerint tartja üléseit. A Tanács határozatképes, ha a
tagjainak többsége jelen van. A Tanács - elıterjesztéseit és javaslatait - szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlıség esetén a Tanács elnökének szavazata dönt. A Tanács állásfoglalását a
Bizottság elnöke írásban közli az eljárást kezdeményezı elnökséggel, illetve elnökkel.
Sürgıs esetekben a Tanács ülés tartása nélkül is határozhat. Ilyenkor a tagok írásos véleményét
az elnök összesíti, és az ajánlást a Bizottság elnöke útján továbbítja a kezdeményezı felé.
15. A Tanács állásfoglalása nem minısül határozatnak. Döntését a bejelentıvel, az érintett
ügyvéddel és döntésre jogosultakkal közli.
16. Az eljáró Tanács üléseirıl jegyzıkönyvet készíteni nem kell, állásfoglalását azonban írásba
kell foglalni és azt az elnök, valamint a meghozatalban résztvevı tagok aláírják.
17. Az ügyvédi hivatással összeegyeztethetetlen helyzetek és magatartások esetén (Üt. 3. § és
Üt. 6. §) - amennyiben ezek az ügyvédi kamarai felvétel során merülnek fel az összeférhetetlenség
fennállását kell állásfoglalással megállapítani [Üt. 106. § (2) bek. c) és d) pont] - kivéve, ha az
érintett személy az összeférhetetlenséget a rendelkezésre álló határidı alatt megszüntette.
Ha a fenti okok kamarai taggal kapcsolatban merülnek fel, a Bizottság, illetve eljáró Tanácsa a
tagsági viszony megszüntetésére tesz elıterjesztést [Üt. 20. § (1) bek. d) pontja] - kivéve -, ha az
érintett ügyvéd az összeférhetetlenséget a rendelkezésre álló határidı alatt megszüntette.
18. Az ügyvéd eljárásával kapcsolatos összeférhetetlenségi esetekben (Üt. 7. § és Üt. 25. §) az
összeférhetetlenség megállapításakor az ügyvédi megbízás megszüntetésére tesz javaslatot a
Bizottság, illetve eljáró Tanácsa.

V. Záró rendelkezések
19. Az Összeférhetetlenségi Szabályzat rendelkezései a MÜK-re, a területi kamarákra, az
ügyvédekre, az alkalmazott ügyvédekre, a külföldi jogi tanácsadókra és az ügyvédjelöltekre
egyaránt kötelezı.
20. A Szabályzatot a MÜK az elfogadásától számított 15 napon belül küldi meg a törvényességi
felügyeletet gyakorló igazságügyminiszternek. (Üt. 125. §)
21. Az Összeférhetetlenségi Szabályzat közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit az addig
el nem bírált ügyekben alkalmazni kell.
Az Összeférhetetlenségi Szabályzatot az Országos Ügyvédi Kamara teljes ülése az 1998. június
27. napján fogadta el.

