A 2017. március 5. napján hatályba lépett módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Szabályzat

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 2/2005. /IV.16./ sz. Szabályzata
Az ügyvédi tevékenység folytatására alkalmas irodahelyiség tárgyában

1. Lakásban működő ügyvédi iroda akkor megfelelő, ha legalább 12m2 alapterületű,
különbejáratú, kizárólagosan ügyfélfogadás céljára használt szoba áll az ügyvéd
rendelkezésére.
Többszemélyes ügyvédi iroda esetén a kizárólagosan ügyfélfogadás céljára szolgáló
szobák területe el kell, hogy érje az ügyvédenként számított 12m2 alapterületet.
Alkalmazott ügyvéd vagy külföldi jogi tanácsadó esetén a névjegyzékbe történő
bejegyzésnél vizsgálni kell a személyenkénti 12m2 alapterület meglétét.
A lakásnak egyébként alkalmasnak kell lennie a kulturált ügyfélfogadásra, továbbá az
ügyfelek részére várakozóhelyiséget és mellékhelyiséget biztosítania kell.
2. A nem lakás céljára szolgáló ingatlanban működő ügyvédi iroda az 1. pontban
foglaltakon túlmenően akkor tekinthető megfelelőnek, ha az iroda olyan épületben
van, ahová az ügyfél személyazonosság igazolása nélkül juthat be.
Nem engedélyezhető ügyvédi iroda működése államhatalmi, közigazgatási,
önkormányzati, igazságügyi és oktatási intézmény kizárólagos céljára szolgáló
középületben.
3. Az ügyvédi irodának biztosítania kell az ügyvédi iratok megfelelő tárolásának és
irattározásának lehetőségét. Az irattározás módja akkor megfelelő, ha az ügyvédi iroda
az iratokat más által hozzá nem férhető módon, az ügyvédi titok megtartásának
biztosításával kezeli.
4. Az ügyvédi irodának önálló vezetékes, üzenetrögzítővel ellátott telefonvonallal,
telefaxszal és internet hozzáférhetőséggel, e-mail címmel kell rendelkeznie.
5. Az irodahelyiségre kötött használati jogot biztosító szerződés akkor megfelelő, ha
legalább egy éves időtartamra biztosítja a helyiség zavartalan használatát.
6. A Kamara által engedélyezett ügyvédi irodát oly módon kell megjelölni, hogy azt az
ügyfelek illetve a postai kézbesítők felismerhessék.
7. Jelen Szabályzat 2005. július 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően
benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni. A korábban engedélyezett ügyvédi irodák
kötelesek 2005. december 31. napjáig az iroda saját e-mail címét a kamaránál
bejelenteni. 2006. január 01. után csak e Szabályzat 4. pontjában foglalt feltéteknek
megfelelő ügyvédi iroda tekinthető az ügyvédi tevékenység folytatására alkalmas
iroda helyiségnek.
Az engedélyezett ügyvédi irodák kötelesek 2006. december 31. napjáig a
szabályzatban foglalt feltételeket megvalósítani. Jelen szabályzatban foglaltak 2007.
január 01. napjától a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara valamennyi bejegyzett ügyvéd
irodájára kötelező érvényű.
8. A Kamara Elnöksége jogosult az ügyvédi irodák megfelelősségét megvizsgálni,
véleményezni és ellenőrizni.
9. Az ügyvéd, az ügyvédi iroda székhelyének változását 8 napon belül írásban be kell
jelenteni a Kamarának, ennek megfelelőségét a Kamara jogosult ellenőrizni, és csak
ennek alapján kerülhet sor a változás átvezetésére.
Nyíregyháza, 2005. április 16.
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara
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