A NYÍREGYHÁZI ÜGYVÉDI 7/2010. (III.06.) sz. KAMARA SZABÁLYZATA
az ügyvédjelöltek alkalmazási feltételeirıl, az ügyvédjelöltek oktatásáról és
az ügyvédjelölti gyakorlati idı elismerésérıl
A közgyőlés 7/2011. (III.5.) sz. határozatával elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalva

I. Az ügyvédjelöltek alkalmazásának feltételei

1.) Az ügyvédjelöltek névjegyzékébe az vehetı fel, aki ügyvéddel, vagy ügyvédi irodával
munkaviszonyt létesít. Ezen munkaviszony csak fıállású munkaviszony lehet.
Ügyvédjelölt részmunkaidıben, mellékállásban nem foglalkoztatható.

II. Az ügyvédjelöltek oktatása
1.) Valamennyi, a kamara névjegyzékébe felvett ügyvédjelöltnek kötelessége az ügyvédi
kamara által szervezett oktatáson való részvétel. Az ügyvédjelöltek a felvételük során
bekapcsolódnak az ügyvédjelölti oktatásba.
2.) Az oktatás tematikáját a kamara által összeállított képzési terv tartalmazza, amely
három éves képzési ciklusban történik. Az ügyvédjelöltek felvételük során megkapják
a jelölti képzésre vonatkozó tematikai és idıbeosztást.

3.) Amennyiben az ügyvédjelölt egy képzési évben kettınél több oktatási naptól marad
távol, úgy az ezt követı minden egyes hiányzás további 1 /egy/ hónappal
meghosszabbítja jelölti idejét.
Ebben az esetben a mulasztó ügyvédjelölt csak a meghosszabbított jelölti idı leteltét
követıen bocsátható jogi szakvizsgára. A távolmaradás következményeivel szembeni
igazolásnak nincs helye. Az oktatásról való távolmaradásnak minısül, ha az
ügyvédjelölt az oktatás kezdı idıpontjában nem jelenik meg, illetve az oktatásról
annak befejezését megelızıen eltávozik.

III. Ügyvédjelölti elıvizsga
1.) Minden naptári év október 15. napjáig felvételre kerülı ügyvédjelöltek a kamara
elnöksége által megjelölt idıpontban és módon kötelesek elıvizsgán számot adni az
Ügyvédekrıl szóló törvénynek, a Magyar Ügyvédi Kamara Etikai Szabályzatának és
az ügyvédi letétkezelés szabályzatának, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara által
kiadott szabályzatoknak az ismereteibıl.
2.) A sikeres elıvizsga az ügyvédjelölti gyakorlati idı elismerésének elıfeltétele.
IV. Jogi szakvizsgára bocsátás feltétele
1.) A jogi szakvizsga letételéhez szükséges gyakorlati idı igazolásának feltétele, hogy az
ügyvédi kamara az ügyvédjelöltek névjegyzékébe felvett ügyvédjelöltek szakvizsgára
bocsátáshoz szükséges gyakorlati idejét igazolja. A Kamara azon ügyvédjelöltek
gyakorlati idejét igazolja, akik a jelen szabályzatban foglalt, a jogszabály által
megkívánt 3 éves jelölti idejüket az ıket alkalmazó ügyvédnél, illetve ügyvédi
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irodánál letöltötték, és a szabályzatban meghatározott oktatási követelményeknek
eleget tettek.

2.) Az ügyvédjelölt joggyakorlati ideje akkor igazolható a kamara elnöksége által, ha
az ügyvédjelöltet foglalkoztató ügyvéd, vagy ügyvédi iroda az Ütv. 96/A. §-ában
foglalt rendelkezéseknek megfelel.

V. Záró rendelkezések
1.) Ügyvédjelölti felvétel esetén a felvételi határozattal együtt az ügyvédjelölt részére
átadásra kerül a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Szabályzatának egy példánya az
ügyvédjelöltek alkalmazási feltételeirıl, az ügyvédjelöltek oktatásáról és az
ügyvédjelölti gyakorlati idı elismerésérıl annak céljából, hogy ezáltal az
ügyvédjelöltek a joggyakorlati idı igazolhatóságának kizáró körülményeirıl
tájékoztatást kapjanak, és tisztában legyenek, hogy a joggyakorlati idejük mely
esetekben nem nyerhet igazolást.
2.) Amennyiben az ügyvédjelölt joggyakorlati idejének fennállása alatt munkáltatót vált
és más ügyvéd vagy ügyvédi iroda alkalmazásába kerül, ebben az esetben az
alkalmazási feltételeket és a joggyakorlati idı igazolásának feltételeit külön kell
vizsgálni az új foglalkoztató ügyvéd, illetve ügyvédi iroda vonatkozásában is. Jelen
szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni azon ügyvédjelöltek joggyakorlati idejének
elismerése, oktatása tekintetében is, akik ügyvédjelölti felvételükig más területen
végeztek jogi tevékenységet.
VI. Hatályba léptetı rendelkezések
A szabályzat 2010. március 06. napján lép hatályba, annak rendelkezéseit a hatálybalépését
követıen felvételre kerülı ügyvédjelöltekre kell alkalmazni, kivéve a szabályzat II. Az
ügyvédjelöltek oktatása címő részét, amelyet a 2010. március 06. napját megelızıen felvett
ügyvédjelöltekre is megfelelıen alkalmazni kell.
A 7/2011. (III.5.) sz. közgyőlési határozatban foglalt és a volt I/2. pontot, a II/3. pontot, a
IV/2. pontot érintı módosítások 2011. március 5. napján lépnek hatályba, azok rendelkezéseit
a hatályba lépést követıen felvételre kerülı ügyvédjelöltekre kell alkalmazni, kivéve a
Szabályzat II., „Az ügyvédjelöltek oktatása” címő részét, amelyet a 2011. március 5. napját
megelızıen felvett ügyvédjelöltekre is megfelelıen alkalmazni kell.

Nyíregyháza, 2011. március 5.

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

