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AZ ÜGYVÉDJELÖLTEK FOGLALKOZTATÁSÁRA JOGOSULT ÜGYVÉDEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL

A Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése rögzíti, hogy 2010. január 1-jével hatályba lép az 
ügyvédekről szóló 1998. évi XI törvény (a továbbiakban: Ügyvédi törvény) azon rendelkezése, 
miszerint ügyvédjelöltet korlátozott létszámban, csak olyan ügyvéd foglalkoztathat, aki szerepel az 
ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosult ügyvédek nyilvántartásában.   

A nyilvántartásba vétel feltételei között szerepel a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában 
meghatározott tárgyi feltételeknek megfelelés. Mindaddig, amíg a Magyar Ügyvédi Kamara ilyen 
tárgyú szabályozása nem lép hatályba, addig az ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosult ügyvédek 
névjegyzékébe felvétel és törlés körében csak az Ügyvédi törvény 96/A. § (1) bek. a) és b) pontjában 
írtak fennállását kell megkövetelni, úgy kell tekinteni, hogy egyéb feltétel nem került meghatározásra. 

Az ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosult ügyvédek nyilvántartásában csak ügyvéd (ügyvédi iroda 
tagja) szerepelhet. 

Az ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosultak nyilvántartásba vételét 2010. január 1-jétől kell 
végezni, oly módon, hogy  

a) az olyan ügyvédjelöltek esetében, akik 2010. január 1-jét követően kezdeményezik 
nyilvántartásba vételüket, kérelmük csak abban az esetben teljesíthető, ha olyan ügyvédnél lépnek 
alkalmazásba, aki szerepel az ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosultak nyilvántartásában; 

b) az olyan ügyvédjelöltek esetében, akik már szerepelnek az ügyvédjelöltek nyilvántartásában, de 
2010. január 1-jét követően kívánnak új munkaviszonyt létesíteni, ezt már csak olyan ügyvédnél 
tehetik, aki szerepel az ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosult ügyvédek nyilvántartásában, az 
ügyvédjelölti munkaviszony csak ilyen ügyvédnél vehető figyelembe az Ügyvédi törvény 99. §-
ában írt, 2009. január 1-jétől hatályos rendelkezés szempontjából;   

c) azon ügyvédek, akik a jövőben ügyvédjelöltet kívánnak foglalkoztatni, az erre irányuló 
munkaviszony megkötése előtt,  kötelesek az „ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosult 
ügyvédek” nyilvántartásába vételüket kezdeményezni. 

Azon ügyvédekre, akiknél ügyvédjelölt a 2010. január 1-jét megelőző szabályok szerint van 
alkalmazásban, az új szabályok nem vonatkoznak mindaddig, amíg új ügyvédjelölti munkaviszonyt 
nem kívánnak létesíteni. Új ügyvédjelölti alkalmaztatás esetében ugyanis az ügyvédjelöltet 
foglalkoztató ügyvédnek akkor is meg kell felelnie a 2010. január 1-jén hatályba lépő
rendelkezéseknek, ha még alkalmazásában van más, a korábbi szabályok alapján alkalmazott 
ügyvédjelöltje. 

Ha a munkáltató ügyvédi iroda, az ügyvédjelölti munkaviszony akkor felel meg a fenti feltételeknek, 
ha az ügyvédi irodának van az ügyvédjelölt foglalkoztatására jogosult  ügyvédek nyilvántartásában 
szerepelő, az Ügyvédi törvény 96/A. § (3) bekezdésének megfelelő számú tagja.   

A területi kamarák az ügyvédjelöltek foglalkoztatásával kapcsolatban 2010. január 1. után az Ügyvédi 
törvényben írtakon felül további korlátozást nem alkalmazhatnak. 



A területi kamarák jogosultak azonban arra, hogy az ügyvédjelöltek foglalkoztatására jogosult 
ügyvédek nyilvántartásba vételével kapcsolatos, 2010. január 1-jével hatályba lépő rendelkezésekkel 
összefüggő intézkedések lebonyolításának rendjét meghatározzák. 

 

B u d a p e s t, 2009. október 26.    

 

Dr. Bánáti János        Dr. Gábor László 

elnök          főtitkár  


