
Magyar Ügyvédi Kamara 

2/2000. (V.22.) számú iránymutatása  

az ügyvédjelöltek alkalmazásáról  

Az 1998. évi XI. törvény 112. §-nak (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján a Magyar 
Ügyvédi Kamara Teljes Ülése az ügyvédjelöltek felvételére és mőködésére vonatkozóan az alábbi 
iránymutatást adja ki. 

1. Az ügyvédjelölti gyakorlat célja azon elméleti és gyakorlati ismereteknek a megszerzése, melyek 
az ügyvédi vizsga sikeres letételéhez szükségesek. 

2. A területi ügyvédi kamara elnöksége, illetve felvételi bizottsága az ügyvédjelölt felvételi eljárás 
során köteles vizsgálni, hogy 

a) az ügyvédjelölttel munkaszerzıdést kötı ügyvéd, vagy ügyvédi iroda az ott foglalkoztatott 
ügyvédjelöltek számára is tekintettel rendelkezik-e az ügyvédi tevékenység folyamatos 
gyakorlására alkalmas irodahelyiséggel. 

b) az alkalmazó ügyvéd vagy ügyvédi iroda biztosítani tudja-e az ügyvédjelöltek elméleti és 
gyakorlati képzését. 

3. Nem alkalmazható ügyvédjelöltként, aki ügyvédi, ügyészi, jogtanácsosi vagy bírói  szakvizsgával 
rendelkezik. 

4. Az ügyvédjelölt nem foglalkoztatható részmunkaidıben. 

Amennyiben az ügyvédjelölt jogi oktatói tevékenységet végez, azt csak második munkaviszony 
keretében teheti. 

5. Az ügyvédjelölt alkalmazására vonatkozó munkaszerzıdésrıl, valamint munkaviszonyának 
megszőnésérıl az ügyvédjelöltet alkalmazó ügyvéd vagy ügyvédi iroda jelentést köteles tenni a 
területi ügyvédi kamarának. 

6. A területi ügyvédi kamara mőködési területére vonatkozóan az ügyvédjelöltek munkavégzésére 
további iránymutatást adhat ki [Ügyvédi törvény 104. § (2) bek. f) pontja]. 

7. A területi kamara,- vagy több kamara együttesen - köteles megszervezni az ügyvédjelöltek 
elméleti és gyakorlati oktatását. Kötelezı rendelkezést írhat elı az oktatáson való részvételre és 
meghatározhatja az ügyvédi vizsgára bocsátás egyéb feltételeit. 

8. A területi ügyvédi kamara ellenırzi az ügyvédjelöltek névjegyzékébe való felvételéhez szükséges 
feltételek folyamatos fennállását. Ellenırzi továbbá az ügyvédjelöltek joggyakorlatát [Ügyvédi 
törvény 97. § (3) bek.]. 

9. Fegyelmi vétségnek minısül, ha az ügyvéd vagy az ügyvédi iroda vezetıje bármely ügyvédjelölt 
alkalmazására színlelt vagy fiktív munkaszerzıdést köt, vagy annak megkötésében közremőködik. 



10. Az ügyvédjelölt felvételét követıen fogadalmat tesz, mely fogadalom szövege: 

„Én ......... fogadom, hogy a Magyar Köztársasághoz és az Alkotmányhoz hő leszek, az 
ügyvédjelölti hivatásomat lelkiismeretesen gyakorlom, az így tudomásomra jutott titkot 
megırzöm. Minden erımmel törekszem az ügyvédi hivatásra felkészülni.” 

Ez az Iránymutatás az „Ügyvédek Lapjában” való közzététel napján lép hatályba. 
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