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A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnökségének
55/2002.sz. Szabályzata a szakmai kollégiumokról
1. §. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara /a továbbiakban: kamara/ elnöksége 33/2002.sz.
határozatával elhatározta a kamara illetékességi területén szakmai kollégiumok létrehozását.
A szakmai kollégium a kamarába bejegyzett ügyvédek önkéntesen szervezıdı testülete,
melyet a kollégiumvezetı vezet. A szakmai kollégiumokba bármelyik, a Nyíregyházi Ügyvédi
Kamaránál bejegyzett ügyvéd beléphet a kollégiumvezetıhöz intézett írásbeli nyilatkozattal.
Egy ügyvéd egyidejőleg több szakmai kollégium tagja is lehet, az oktatási és továbbképzési
kollégium zártan mőködik, tagjai a kollégiumvezetık, valamint a területi kamara elnöke,
elnökhelyettese és titkára
A szakmai kollégiumok nem jogképesek, jogokat nem szerezhetnek, kötelezettségeket nem
vállalhatnak, tevékenységüket szigorúan a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarán belül végzik. A
kollégiumok, illetve vezetıik, vezetıhelyetteseik a kamara képviseletére nem jogosultak, a
kamara nevében sem vállalhatnak kötelezettséget, illetve nem szerezhetnek jogokat. A
kollégiumvezetık és helyetteseik a társszervekkel való együttmőködés során is csak a kamara
elnökségének, illetve képviseletre jogosult vezetıinek megbízása alapján járhatnak el.
2. §. A szakmai kollégiumok létesítésérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, feladatainak
meghatározásáról, továbbá vezetıinek kinevezésérıl a kamara elnöksége dönt. Az elnökség
irányítja a kollégiumok tevékenységét, mely irányítási tevékenységét az elnökség testületileg,
vagy az elnökön keresztül gyakorolja.
3. §.

A kamara elnöksége az alábbi kollégiumokat hozta létre:
- büntetıjogi kollégium,
- gazdasági és cégjogi kollégium,
- közigazgatás kollégium,
- oktatási és továbbképzési kollégium,
- polgári jogi kollégium.

4. §. A szakmai kollégiumok vezetıit a kamara elnökségi tagjai közül a kamara elnöksége
határozatlan idıre nevezi ki. A kollégiumvezetık visszahívására is a kamara elnöksége
jogosult. A kollégiumvezetı szervezi a kollégium munkáját, vezeti annak üléseit, szükség
szerint a kamara elnökének elızetes tájékoztatása mellett kapcsolatot tart a társszervek
hasonló szakmai kollégiumának vezetıivel. A szakmai kollégium a kollégiumvezetı eseti
helyettesítésére kollégiumvezetı helyettest választ egyszerő szótöbbséggel. A
kollégiumvezetık és helyetteseik tevékenységüket díjmentesen látják el.
A kollégiumvezetık tevékenységükrıl folyamatosan tájékoztatják a kamara elnökségét, és
évente legalább egy alkalommal a kollégium tevékenységérıl az elnökségnek beszámolnak.

5. §.

A szakmai kollégiumok feladatai:
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- támogatást nyújtanak a kamara elnöksége számára a szakmai kérdéseket érintı
döntések elıkészítésében,
- az ügyvédek eredményes szakmai mőködéséhez szükséges jogszabályi környezet
kialakítása érdekében javaslatot tesz az elnökségnek jogszabály módosításra,
- szakmai ajánlásokat tesznek az elnökség felé az ügyvédi joggyakorlatot érintı
kérdésekben,
- állást foglalnak oktatási, továbbképzési kérdésekben, mely állásfoglalást a kamara
oktatási és továbbképzési kollégiuma elé terjesztik,
- a társszervek szakmai kollégiumai által hozott döntésekrıl, állásfoglalásokról
tájékoztatják az elnökséget, valamint az adott szakmai kollégiumok tagjait,
- javaslatot tesznek az elnökségnek az ügyvédséget érintı szakmai kérdésekben a
társszervek szakmai kollégiumairól való egyeztetésekre,
- az ügyvédek szakmai fejlıdését, konzultációját elısegítı elıadásokat szerveznek.
6. §.

Az oktatási és továbbképzési kollégium speciális feladatait:
- a szakmai kollégiumok állásfoglalásai alapján javaslatot tesz az elnökségnek az
oktatási kérdésekrıl, különöse tekintettel az ügyvédjelölti oktatásra,
- szervezi és irányítja a kamara elnöksége által elıírt oktatásokat,
- továbbképzéseket szervez, különös tekintettel az Európai Uniós szabályok
ügyvédekkel való megismertetésére,
- ellátja az ügyvédségre vonatkozó jogszabályokban, illetve az Etikai Kódexben a
területi kamarára vonatkozóan elıírt vizsgáztatási feladatokat.

7. §. A szakmai kollégiumok mőködtetéséhez a kamara rendelkezésre bocsátja meglévı
infrastruktúráját. Egyebekben a kollégiumok mőködési költségeiket saját maguk a tagok, vagy
más személyek önkéntes befizetéseibıl fedezik. A szakmai kollégiumok a tagjaik részére
kötelezı tagdíjfizetést nem írhatnak elı. A kollégiumvezetık által elıterjesztett indokolt
kérelemre az elnökség esetenként engedélyezheti a kamara költségvetésének terhére
rendezvények szervezésével, illetve indokolt költségtérítésekkel összefüggı kiadások
viselését. Az oktatási és továbbképzési kollégium, elnökség által kötelezıen elıírt
feladatainak ellátásához a kamara köteles a kamarai költségvetés terhére a költségviselésrıl
gondoskodni. A szakmai kollégium megszőnése esetén meglévı pénzeszközeiket, vagy az
azokat befizetıknek vissza kell fizetni, vagy ha erre a befizetık nem tartanak igényt, vagy a
befizetık személye, vagy lakcíme nem azonosítható, azok a kamara bevételét képezik.
8. §. A szakmai kollégiumok saját maguk jogosultak ügyrendjüket megalkotni, az
ügyvédségre vonatkozó jogszabályok országos és területi kamarai szabályzatok,
állásfoglalások, iránymutatások betartásával. Az ügyrendet a szakmai kollégiumok kötelesek a
kamara elnöksége elé terjeszteni jóváhagyás végett. Az ügyrend csak az elnökség
jóváhagyásával lép hatályba.
9. §. A jelen szabályzat a meghozatalának napjától érvényes és hatályos rendelkezéseit ettıl
kezdıdıen kell alkalmazni.
Nyíregyháza, 2002. november 13.

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

