16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat1
az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről
A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,
az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat
és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,
az 1.2. pont tekintetében az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos
Kamarai Jogtanácsosi Tagozat egyetértésével
a következő szabályzatot alkotja:
1. A szabályzat hatálya
1.1. A jelen szabályzat hatálya kiterjed
a) az ügyvéd,
b) az ügyvédi iroda,
c) az európai közösségi jogász,
d) az európai közösségi jogászi iroda, valamint
e) a külföldi jogi tanácsadó
(a továbbiakban együtt: ügyvédi tevékenység gyakorlója) iratkezelési tevékenységére.
1.2. A jelen szabályzat hatálya – a 2.3. pont kivételével – a kamarai jogtanácsos iratkezelési
tevékenységére
a) a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okirat,
b) a kamarai jogtanácsos által szerkesztett okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett irat, és
c) a kamarai jogtanácsos által előterjesztett cégbejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelem
mellékletét képező irat
vonatkozásában terjed ki, azzal, hogy az azokkal összefüggő kötelezettségeket a kamarai jogtanácsos
azon munkáltatója vagy más ügyfele útján teljesíti, amelynek az irat az irattári anyagába tartozik.
1.3. E szabályzat alkalmazásában irat az egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes,
függetlenül attól, hogy papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más
adathordozón jelenik meg, illetve szöveget, adatot, grafikont, hangot, képet, mozgóképet vagy más
formában lévő információt tartalmaz.
2. Az iratmegőrzési kötelezettség
2.1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az e tevékenységével összefüggésben általa kezelt iratot
jogszabályban, ennek hiányában a jelen szabályzatban meghatározott ideig megőrzi.
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2.2. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója és az ügyfél az 2.1. pontban meghatározottnál hosszabb
megőrzési időben is megállapodhatnak.
2.3. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az iratmegőrzési kötelezettségét
a) az irodájában, alirodájában vagy fiókirodájában való tárolással,
b) az Üttv. 16. § (5) bekezdése szerinti irattárban való tárolással,
c) a kamarai tagsága megszűnése, az ügyvédi kamarai nyilvántartásból való törlése, az ügyvédi
tevékenysége gyakorlásának felfüggesztése, illetve az ügyvédi tevékenység szüneteltetése esetén az
ügyvédi tevékenység másik gyakorlójánál való elhelyezéssel, vagy
d) az ügyvédi levéltárban – a levéltár által meghatározott feltételek szerint – való elhelyezéssel
teljesíti.
2.4. Ha az ügyvédi tevékenység gyakorlója a papíralapú iratot az Üttv. 46. § (1)-(3) bekezdése szerint
elektronikus okirati formába alakítja, az iratmegőrzési kötelezettségét a továbbiakban – az Üttv. 46.
§ (6) bekezdésében, a 3.1.-3.2. pontban és a 3.3. pont b) alpontjában meghatározottak kivételével –
az elektronikus okirat vonatkozásában teljesíti.
2.5. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója, illetve a 2.3. pont c) alpontja szerinti esetben az iratot kezelő
ügyvéd vagy ügyvédi iroda, továbbá a 2.3. pont d) alpontja szerinti esetben az ügyvédi levéltár a
cégbíróság felhívására nyolc napon belül gondoskodik az eredeti irat bemutatásáról.
3. Az egyes iratokra vonatkozó megőrzési idő
3.1. Az ügyvéd által szerkesztett végintézkedést, valamint az öröklési jogviszonnyal kapcsolatos
jognyilatkozatot tartalmazó más okiratot, illetve az ezekhez kapcsolódóan az ügyvédi tevékenység
gyakorlója által kezelt más iratot az örökhagyó hagyatékára vonatkozó teljes hatályú hagyatékátadó
végzés jogerőre emelkedését követő öt évig kell megőrizni.
3.2. Az okirat ellenjegyzésével nem járó ügyben az ügyvéd által benyújtott cégbejegyzési és
változásbejegyzési kérelem mellékletét képező iratot a kérelem benyújtásától számított tíz évig kell
megőrizni.
3.3. A büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy felhasznált
iratok közül
a) az ügy érdemében hozott határozatot, illetve végzést az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát
követő öt évig,
b) az eljárással összefüggésben kezelt olyan iratot, amely az eljáró bíróság, hatóság vagy más
közhatalmi szerv kezelésében nem található meg, az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő
öt évig,
c) az a)-b) alpont hatálya alá nem tartozó iratot az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát követő egy
évig
kell megőrizni.
3.4. Az ügyvédi letétbe vett iratot a letéti szerződés megszűnéséig kell megőrizni.
3.5. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója által kötött
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a) megbízási szerződést az abból fakadó jogosultságok elévüléséig,
b) letéti szerződést az annak megszűnését követő tíz évig
kell megőrizni.
3.6. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója által jogszabály alapján vezetett nyilvántartást addig kell
megőrizni, amíg a nyilvántartás részét képező valamennyi adat kezelésének határideje el nem telt.
3.7. A 3.1.-3.6. pont hatálya alá nem tartozó iratot – ha jogszabály vagy az ügyféllel kötött
megállapodás hosszabb megőrzési időt nem ír elő – az ügyvédi tevékenység gyakorlója általi
keletkeztetését, illetve az ügyvédi tevékenység gyakorlójának kezelésébe kerülését követő egy évig
kell megőrizni.
3.8. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az iratot a jogszabályban, jelen szabályzatban, illetve az
ügyféllel kötött megállapodásban meghatározott megőrzési időt követően is megőrizheti, ha az irat a
megőrzését megalapozó jogviszonnyal összefüggő igényérvényesítés során bizonyítékként
felhasználható lehet.
3.9. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a 3.3. pont, illetve a 3.7. pont hatálya alá tartozó iratot a
megőrzési idő letelte előtt az iratban foglalt ügyvédi titok feletti rendelkezésre jogosult személy
részére kiadhatja.
4. Záró rendelkezések
4.1. Ez a szabályzat 2019. január 1. napján lép hatályba.
4.2. Hatályát veszti az ügyvédi szervek iratai és az ügyvédi iratok irattári kezeléséről és selejtezéséről
szóló 1994. (VI. 1.) MÜK szabályzat.
4.3. A kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 3.1.3. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„3.1.3. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ezer fő taglétszámot el nem érő területi ügyvédi
kamara kamarai hatósági eljárásában az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 2020. január 1. napjáig
nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani. Ez a rendelkezés 2019. december 31. napján
hatályát veszti.”
Budapest, 2018. november 27.

Dr. Bánáti János
elnök

Dr. Fekete Tamás
főtitkár
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