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Alkalmazás: A közzétételének napjától alkalmazni kell, azokban az esetekben is, amelyekben az 
ügyvédi tevékenység szüneteltetése korábban kezdıdött. A jelen állásfoglalástól eltérı tartalmú 
területi elnökségi elvi határozatok, iránymutatások a jövıben nem alkalmazhatók. 
 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének  

1/2007. (II. 19.) ÁLLÁSFOGLALÁSA 

az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének engedélyezésérıl 

1. Az ügyvéd a tevékenységét − a kamara engedélyével − szüneteltetheti. A kamara 
engedélyezése nem szükséges az országgyőlési képviselıi vagy a polgármesteri megbízatás miatti 
szüneteltetéshez. 

2. Az engedélyt − elsı fokon − a területi kamara elnöksége adja ki. Az eljárásban a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni. 

3. A szüneteltetés engedélyezésére biztosított elnökségi hatáskör − erre adott törvényi 
felhatalmazás hiányában − nem ruházható át. 

4. A szüneteltetés engedélyezése írásbeli kérelemre történik. A kérelemben (a kérelem általános 
tartalmi elemei mellett) 

a) meg kell jelölni az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének kezdı és záró napját (határozatlan 
idejő szüneteltetés esetében az erre való utalást); 

b) be kell jelenteni, hogy ki veszi át a kérelmezı folyamatban lévı ügyeinek intézését; 
c) be kell jelenteni, hogy foglalkoztat-e alkalmazott ügyvédet, ügyvédjelöltet, és ezen személyek 

munkaviszonyát miként rendezte. 
5. A kérelem elektronikus úton nem nyújtható be. 
6. A kérelemhez csatolni kell 
a) a helyettesítését elvállaló ügyvéd teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt nyilatkozatát 

arról, hogy milyen ügyeket, illetve letéteket vesz át, és vállalja a kérelmezı helyett az ügyekben a 
tárgyalások ellátását, a posta átvételét, a letétek kezelésének feltételeit; 

b) alkalmazott ügyvéd illetve ügyvédjelölt foglalkoztatása esetén ezen személyek 
munkaviszonyának megszőnését igazoló okiratot. 

7. A kérelmezınek le kell adnia a területi kamara elnökségének titkárságán az ügyvédi 
szárazbélyegzıit, és ügyvédi igazolványát, amelyeket a titkárságon a szüneteltetés idıtartama alatt 
zártan kell ırizni. 

8. A kérelmezınek az ügyvédi tevékenység szüneteltetése kezdı napján nem állhat fenn 
nyilvántartott kamarai tagdíj-, illetve ügyvédi felelısségbiztosítási díj tartozása. 

9. A területi kamara elnöksége az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének engedélyezésérıl a 
kérelem beérkezését követı elnökségi ülésen, legkésıbb azonban hatvan napon belül hoz 
határozatot. E határidı meghosszabbodik 

a) a hiánypótlási felhívás teljesítését követı elnökségi ülés idıpontjáig, ha a kérelmezı a 4., 6., 7. 
és 8. pontban foglaltakat nem teljesítette, 

b) legfeljebb harminc nappal, ha a területi kamara elnöke az eljárási határidı 
meghosszabbításáról rendelkezett. 

10. A szüneteltetés engedélyezését a területi kamara megtagadja, ha az ügyvéd nem 
gondoskodott megfelelıen megbízásainak átadásáról vagy megszüntetésérıl, valamint − ha a 



szüneteltetést bejelentı ügyvéd alkalmazott ügyvédet, ügyvédjelöltet foglalkoztat − az alkalmazott 
ügyvéd, illetve ügyvédjelölt munkaviszonyának a Munka Törvénykönyve szerinti rendezésérıl. 

11. A szüneteltetést engedélyezı határozatnak tartalmaznia kell − a határozat általános tartalmi 
kellékein kívül − az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének kezdı és záró napját (határozatlan 
idejő szüneteltetés esetében az erre való utalást), a szüneteltetés alatt fennálló jogokat és 
kötelezettségeket, valamint az ügyvédi tevékenység folytatásának feltételeit. 

12. A szüneteltetést engedélyezı határozatot a kérelmezıvel közölni kell. 
13. A területi kamara határozata ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül a Magyar 

Ügyvédi Kamara elnökségéhez címzett fellebbezés nyújtható be. Ha a kérelmezı a szüneteltetés 
engedélyezését tartalmazó határozatot támadja meg fellebbezéssel, a fellebbezés elbírálásáig a 
kérelmezıt ügyvédi tevékenységét folytató ügyvédnek kell tekinteni. A fellebbezésre jogosult a 
fellebbezési határidın belül, illetve (mivel az ügyben ellenérdekő fél nincs) már a döntés közlése 
elıtt is a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat nem vonható 
vissza. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének tényét az engedélyezı határozat jogerıre 
emelkedését követı napon be kell vezetni a kamarai nyilvántartásba, és a kamarának a 
jogszabályok által elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni kell. 

14. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének kezdı napja a szüneteltetést engedélyezı 
határozat meghozatalát követı nap, kivéve, ha 

a) a kérelmezı a kérelemben a szüneteltetés kezdı napjaként ennél késıbbi idıpontot jelöl 
meg, mert ebben az esetben az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének kezdı napja a kérelemben 
feltüntetett idıpont; 

b) ha a kérelmezı a 7. és 8. pontban foglaltakat az ott írt határidıben nem teljesítette, mert 
ebben az esetben az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének kezdı napja a 7. és 8. pontban írt 
feltételek teljesítését követı nap; 

c) az ügyvédi tevékenység szüneteltetésére az országgyőlési képviselıi vagy a polgármesteri 
megbízatás miatt kerül sor, mert ebben az esetben a szüneteltetés kezdı napja a megbízatás elsı 
napja. 

15. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének legrövidebb idıtartama 3 hónap. Az 
országgyőlési képviselıi vagy a polgármesteri megbízatás miatti szüneteltetés a megbízatás 
lejártáig tart. 

16. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének idıtartama alatt létesített munkaviszony, 
közalkalmazotti vagy köztisztviselıi jogviszony nem ütközik az összeférhetetlenségi szabályokba. 

17. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének idıtartama alatt az ügyvéd nem gyakorolhatja a 
kamarai tagságból eredı jogokat, nem választhat és nem választható, ügyvédi irodát nem 
alapíthat, már meglévı irodába tagként nem léphet be, nem léphet át, másik területi kamarába tagi 
átjegyzést nem kérhet. 

18. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének idıtartama alatt az ügyvédet nem terhelik a 
kamarai tagságból fakadó kötelezettségek, kivéve, hogy 

a) az ügyvédnek az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének tartama alatt fizetnie kell a kamarai 
tagdíjnak − és ha a MÜBSE tagja, a MÜBSE tagdíjnak − a szüneteltetés idıtartamára 
megállapított összegét, 

b) az adatváltozásokat be kell jelentenie az általános szabályok szerint. 
19. Az ügyvédi tevékenység folytatásáról határozatot hozni nem kell. 
20. Az ügyvédi tevékenység akkor folytatható, ha 
a) határozott idejő szüneteltetés esetén a szüneteltetés határozott ideje lejárt, vagy 
b) az ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szándékát az ügyvéd a területi kamarához 

bejelentette. 
21. Az ügyvédi tevékenység folytatásának kezdı napja az a nap, amelyen az ügyvéd a 

szüneteltetés engedélyezésekor leadott ügyvédi igazolványát és szárazbélyegzıit a területi kamara 
titkárságán átvette, a tevékenység folytatásának tényét ezen a napon be kell vezetni a kamarai 
nyilvántartásba. 



22. A területi kamara ellenırizheti, hogy az ügyvédi tevékenység folytatásának feltételei 
fennállnak-e. Ha az ellenırzés során a területi kamara az ügyvédi tevékenység folyatása valamely 
feltételének hiányát észleli, az ügyvédet − határidı tőzésével − a hiányosság megszüntetésére 
szólítja fel. Ha az ügyvéd a felhívást határidıben nem teljesíti, és az ügyvédi tevékenység 
folytatására irányuló bejelentését nem vonja vissza, a területi kamara az Ütv. 20. § megfelelı 
alkalmazásával jár el. 

23. Ha a tevékenységét határozott ideig szüneteltetı ügyvéd a szüneteltetés határidejének 
lejártát követıen tevékenységét nem folytatja, az ügyvéd kamarai tagsága megszőnik. A kamarai 
tagság megszőnésérıl a területi kamara elnöksége határozatot hoz. 

24. A jelen állásfoglalást a közzétételének napjától alkalmazni kell, azokban az esetekben is, 
amelyekben az ügyvédi tevékenység szüneteltetése korábban kezdıdött. A jelen állásfoglalástól 
eltérı tartalmú területi elnökségi elvi határozatok, iránymutatások a jövıben nem alkalmazhatók. 
 


