Hatályban: 2013.08.16.

A Magyar Ügyvédi Kamara
1/2013. (VII.08.) Szabályzata
a MÜK Alapszabályának módosításáról
A Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályát az ügyvédekről
szóló 1998. évi XI. törvény 111.§ (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapszabály IV.17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
IV.17. A teljes ülés szabályzatot ad (adhat) ki
a) az ügyvédi hivatás magatartási szabályairól (etikai szabályzat),
b) az ügyvédi névhasználatról,
c) a kamarai felvétel eljárási szabályairól,
d) az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról,
e) a felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről,
f) a fegyelmi eljárás részletes szabályairól,
g) az összeférhetetlenségi eljárás szabályairól,
h) az alkalmazott ügyvédek és az ügyvédjelöltek bizottságának szabályairól,
i) a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról,
j) a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről,
k) az ügyvédi iratkezelésről,
l) a letét- és pénzkezelés szabályairól,
m) az európai közösségi jogászok magyarországi tevékenységéről és nyilvántartásáról,
n) iratnak az elektronikus okirati formába alakítása technikai feltételeiről, az ilyen
tevékenységet végző ügyvédek, ügyvédi irodák nyilvántartásáról, az eredeti papíralapú
okiratok őrzésének részletes szabályairól,
o) az ügyvédi levéltár működéséről és az okiratok ügyvédi levéltárban történő
elhelyezésének, kezelésének, továbbá a cégbíróság felhívására történő bemutatása
szabályairól,
p) a pénzmosás megelőzésével és megakadályozásával összefüggő feladatok teljesítéséről,
q) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására
szolgáló ügyvédi tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól,
r) a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával
kapcsolatos feladatokról,
s) a fegyelmi és a kamara hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban felmerülő költségekről,
t) az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről,
u) az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel
kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének
megszervezésével kapcsolatos feladatairól,
v) az ügyvédi továbbképzésről,
w) minden egyéb, a magyar ügyvédséget érintő fontos kérdésben.
2. Az Alapszabály jelen módosítását a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése 2013. július 08. napján
fogadta el, és az a Hivatalos Értesítőben közzététel napján lép hatályba.
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