A 2017. március 5. napján hatályba lépett módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Szabályzat
A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. Tv. 104. §-ának (1)
bekezdése f.) pontja alapján az ügyvédet terhelő tagdíjfizetés és egyéb fizetési
kötelezettségek teljesítése tárgyában az alábbi szabályzatot alkotja:
4/2009. sz. közgyűlési határozat
1./ A tagdíj
1.1. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara tagjai által fizetendő tagdíjak körét és összegét a
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége az 1998. évi XI. Tv. 106. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján minden évben határozatával állapítja
meg. A tagdíj fizetésére a kamara tagja, illetve a vele egy tekintet alá eső önjogú
nyilvántartott /európai közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó/ köteles.
1.2. A tagdíj fizetése havonta esedékes, annak határideje minden tárgyhónap 10. napja. A
havonta esedékes tagdíjat abban az esetben is teljes összegben kell megfizetni, ha az
ügyvéd tagsága az adott hónapon belül keletkezik, illetve szűnik meg.
1.3. Azok az ügyvédek, akiket bármely ügyvédi kamarából a bejegyzési kérelmük
előterjesztését megelőző 5 éven belül tagdíj nemfizetés miatt törölték, az ügyvédi
kamarai bejegyző határozat és az ügyvédi eskü letétele közötti időben kötelesek a
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara pénztárába a tárgyévre érvényes tagdíjat egy évre
előre befizetni.
1.4. A kamarai tagdíj megfizetésének elmaradása késedelmi tagdíj megfizetését vonja
maga után, amely nem zárja ki az 1998. évi XI. Tv. 20. § (2) bekezdés b.) pontja
szerinti jogkövetkezmény alkalmazását.
1.5. A kamarai tagdíj befizetése történhet átutalással, a Kamara OTP Banknál vezetett
11744003-20312152-00000000 sz. számlájára, vagy készpénzzel a kamara
pénztárába. A kamarai tagdíj befizetését csekken teljesíteni nem lehet.
2./ Nyilvántartásba-vételi regisztrációs tagdíjak
2.1. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamarába történő ügyvédi, ügyvédjelölti, alkalmazott
ügyvédi, európai közösségi jogászi, alkalmazott európai közösségi jogászi, külföldi
jogi tanácsadói bejegyzés, illetve átjegyzés kérelmezése esetén regisztrációs tagdíjat
kell fizetni, melynek mértékét a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségi
határozatában állapítja meg.
3./ Kedvezmények
A Kamara azon tagjai, akik összesen legalább 30 éves magyar, vagy európai unión belüli
igazolt ügyvédi kamarai tagsági viszonnyal rendelkeznek – amelybe az ügyvédjelölti,
helyettes ügyvédi, külföldi jogi tanácsadói idő nem számít be – és aki 70. életévét
betöltötte a fenti feltételek együttes megléte esetén tagdíj kedvezményben részesül. Ezen
kedvezményes tagdíj mértéke a mindenkori ügyvédi tevékenységét szüneteltető ügyvéd
által fizetendő tagdíj. A kedvezmény igénybe vételéhez szükséges, hogy azt az arra
jogosult kérelmezze a Kamara Elnökségétől, és ezen kérelemhez csatolni kell a 30 éves
kamarai tagsági viszony meglétére és a 70. életév betöltésére vonatkozó bizonyítékokat. A
kedvezmény megadásának feltétele, hogy a kérelmező ügyvédnek a Kamara felé ne álljon
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fenn tagdíj, illetve más jogcímen semmilyen tartozása. Ezen kedvezményes tagdíj mértéke
azonos az ügyvédi tevékenységet szüneteltető ügyvédek által fizetendő kamarai tagdíj
mértékével. Ugyancsak kedvezményes tagdíjra jogosultak azon kamarai tagok, akik
rendszeresen végeznek irodagondnoki tevékenységet. Az ezen tevékenységet végző
kollégák köréről, az irodagondnoki névjegyzékbe felvett ügyvédekről és a részükre
nyújtható tagi kedvezményről az Elnökség külön határozatával dönt.
4./ Késedelmi tagdíj
4.1. Aki a tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, minden
tagdíjmulasztással érintett hónap után 1.500.- Ft késedelmi tagdíjat köteles fizetni
mindaddig, amíg az elmaradt tagdíj teljes összege megfizetésre nem kerül.
4.2. A kamarai tagdíj határidőben történő meg nem fizetése esetén, a Kamara elektronikus
levélben szólítja fel a fizetést elmulasztó személyt. Ennek eredménytelensége esetén
írásban, tértivevényes levélben szólítja fel a késedelembe esett tagot, mindkét esetben 8
napos fizetési határidő mellett. A felszólítás kiterjed a késedelmi tagdíj megfizetésére is.
4.3. A második sikertelen felszólítást követően a Kamara Elnöksége kezdeményezi az
1998. évi XI. Tv. 20. §. (2) bek. b., pontja alapján a nem fizető tag tagsági viszonya
megszűnésének megállapítását.
5./ Ügyvédjelöltek, alkalmazott ügyvédek után fizetendő tagdíjak
5.1. Az ügyvédjelölt és az alkalmazott ügyvéd munkáltatója a Nyíregyházi Ügyvédi
Kamaránál nyilvántartott ügyvédjelölt, alkalmazott ügyvéd után – az alkalmazás teljes
ideje alatt, illetve az alkalmazás megszűnésének bejelentése elmulasztása esetén – havonta
az Ügyvédi Kamara Elnöksége által évente határozatban meghatározott ügyvédjelölti és
alkalmazott ügyvédi tagdíjat köteles fizetni.
5.2. A jelen pontban meghatározott összegek késedelmes megfizetése, vagy annak
elmulasztása a tagdíjfizetési kötelezettség késedelmes, vagy nem teljesítése esetére
megállapított jogkövetkezményeket vonja maga után. Ezen jogkövetkezményeket a
munkáltatói jogkört gyakorló ügyvéddel /irodavezetővel/ kell alkalmazni.
6./ Bizonylat
6.1. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a jelen szabályzat alapján befizetett tagdíjról,
regisztrációs díjakról a befizetés ellenében számlát bocsát ki. Készpénzbefizetés esetén a
befizetéssel egyidejűleg, átutalás esetén az összeg jóváírását követő 15 napon belül.
7./ Hatályba lépés
Jelen szabályzat 2009. május 01. napján lép hatályba, azt a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara
területén kell alkalmazni.
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