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A Magyar Ügyvédi Kamara
2/2013. (XI.25.) számú Iránymutatása
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényből
a területi ügyvédi kamarákra háruló egyes feladatokról

A Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a
továbbiakban Üt.) 111. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara
Alapszabályában írt felhatalmazás alapján az alábbi iránymutatást alkotja:

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (továbbiakban Üt.) 76. § (1) bekezdés és (2)
bekezdés d) pontja, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (továbbiakban Csődtv.) 60. § (1)-(2) bekezdése között az ügyvédi iroda
megszűnését keletkeztető jogi tény, és a megszűnés időpontja körében fennálló és látszólagos
kollízió jogalkotó általi feloldásáig fennálló átmeneti helyzetben a területi kamaráknak a
felszámolás alatt álló ügyvédi irodák névjegyzékéből történő törlése során a Csődtv-ben írt
szabály elsődlegességével kell eljárniuk. Eszerint a felszámolás alatt álló ügyvédi iroda irodák
névjegyzékéből való törlése során a területi kamaráknak a felszámolás alatt álló ügyvédi iroda
bármely okból történő törlésére irányuló kérelem folytán indított eljárásukat fel kell
függesszék a felszámolási bíróság által lefolytatott eljárás jogerős befejezéséig, és a törlésre
irányuló kamarai eljárás a Csődtv. 60. § (1)-(2) bekezdése szerinti jogerős határozat
meghozatala után, és arra tekintettel folytatható.
Ezen Iránymutatás teljesíthetősége érdekében a területi ügyvédi kamarák mind a kamarai
felvételek, mind az ügyvédi működési formaváltás iránti kérelmek, továbbá a területi
kamarákból történő átjelentkezések elbírálásakor valamennyi esetben írásbeli nyilatkozatot
kell kérjenek a kérelmezőktől arra nézve, hogy voltak-e felszámolás alá került ügyvédi
irodának tagjai, és igenlő válasz esetén – illetve ha bármely egyéb forrásból a kérelmező
összefüggésben ilyenről a kamarának tudomása van, vagy ennek a gyanúja megalapozottan
felmerül – a felvételi (működési formaváltási, átjelentkezési) kérelem elbírálását megelőzően
meg kell vizsgálják a felszámolási eljárás megindításával összefüggő tényállást abból a
szempontból, hogy az nem ad-e alapot érdemtelenségre, illetve fegyelmi eljárás megindítására
a kérelmezővel szembe, amennyiben igen, akkor a kérelem elbírását ezen eljárás befejezéséig
fel kell függesszék.
Jelen iránymutatás az Ügyvédek Lapjában való közzététel napján lép hatályba.
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