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A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének  

6/1999. (VI. 21.) ÁLLÁSFOGLALÁSA 

az ügyvédi felvételt kérı és munkaviszonyban vagy más szolgálati viszonyban álló 
személy felvételérıl 

Az ügyvédi felvételét kérı és munkaviszonyban vagy más szolgálati viszonyban álló személyt 
ügyvédnek nem lehet úgy felvenni, hogy tagsági viszonyát egyidejőleg szüneteltetni kezdi. 

Az ügyvédi felvétel történhet azzal a feltétellel, hogy a kérelmezı vállalja munkaviszonyának 
vagy más szolgálati viszonyának megszüntetését, de ez esetben az ügyvédi esküt csak akkor teheti 
le, ha igazolja a jogviszony megszüntetését. 

Az ügyvédi eskü letételét követıen kezdheti meg ügyvédi tevékenységét. 
Az ügyvédi felvételek során az egyes ügyvédi kamarák nem folytattak egységes felvételi 

gyakorlatot. 
Volt kamara, amely felvette a kérelmezıt munkaviszonya vagy szolgálati viszonya fennállása 

alatt azzal, hogy a felvett tag tagsági viszonyát azonnal szüneteltetni kezdte. 
Az ügyvédi törvény rendelkezései szerint ügyvédi tevékenységet az végezhet, aki kamarai 

felvételt nyert és az ügyvédi esküt letette. 
Ebbıl a rendelkezésbıl következıen a kérelmezıügyvédként akkor vehetı fel, ha megfelel az 

Üt. 13. § (3) bek.-ben foglalt pozitív alaki feltételeknek, és nem esik a 13. § (4) bek. kizáró 
feltételei alá. 

Ugyanakkor az ügyvédi eskü letétele nélkül a tevékenységét nem kezdheti meg. [16. § (3) bek.] 
Az ügyvédi esküt az Üt. 16. § (1) bek.-e alapján, a felvételi határozat keltétıl számított 30 napon 

belül le kell tenni. 
Akadályoztatás esetén az akadály megszőnésétıl kell számítani az elıbbi határidıt. [Üt. 16. § (5) 

bek.]. 
Az Elnökség álláspontja szerint ez az eljárás méltányos, hiszen a felvételt kérı nem marad 

bizonytalanságban és mihelyt tudomást szerez felvételi kérelmének kedvezı elbírálásáról, 
megfelelı ideje marad munkaviszonyának vagy más szolgálati viszonyának megszüntetésére. 
A „szüneteltetés” a munkaviszony vagy szolgálati viszony fennállása mellett törvénysértı 
megoldás, mert csak „tevékenység” szüneteltethetı, ehhez pedig a tevékenységet meg 
kell kezdeni. A tevékenység megkezdésének feltétele az ügyvédi eskü letétele, ehhez 
pedig a korábbi munka- vagy más jogviszonyt meg kell szüntetni. 


