A Gv6n-Mo soN- S opRoN Mn cvnr Ucvvnnr Klvrana ALApszA nAr,ya

A Gy6r-Moson-Sopron Megyei Ugyvddi Kamara kdzgyiildse azigyvlditevdkenysdgr6l sz6l6
2011.6vi LXXVIII. t<irv6ny 1Uttv.) 164. $ (2) bekezd6s a) pontj6ban meghatdrozott
hat6skcir6ben elj6rva a Gy6r-Moson-Sopron Megyei Ugyv6di Karnara Alapszabdlydt az
al6bbiak szerint fogadja el:

I. Az Ucyvfu

KAMARA

A

Gy6r-Moson-sopron Megyei Ugyv6di Kamara (a tov6bbiakban: Kamara) kciztestiilet,
amely k6pviseleti, ijgyintezoi szervezettel, 6n6116 kolts6gvetdssel rendelkezik. A Kamara c6lja
6s f6 tev6kenys6ge:
1.

a)tagai es az Ugyv6di tev6kenys6g Kamara 6ltal nyilvdntartdsba vett gyakorl6i szakmai
dnkormSny zatfunak me gv

al 6 sitSs

a,

b) tagjai 6s az iigyvddi tev6kenys6g Kamara 6ltaI nyilv6ntart6sba vett gyakorl6i
drdekkdpviselete, 6s veliik kapcsolatban a tcirv6nyben a Kamara hat6skcjr6be utalt kozhatalom
gyakorlrisa, kozfeladatok ell6t6sa.

2. AKamara szdkhelye:902I Gyor, Munkdcsy Mih6ly utca 3. fszt. L
3. A Kamara honlapja: www.gymsmuk.hu.
4. A Kamara mrikcid6si teriilete azonos a Gydri Torvdnysz6k illetdkessdgi teriilet6vel.
5. A Kamara cimere: K<jr alakri, amely kiviil k6t vdkony korrel, beliilr6l egy vr5kony korrel
hat6rolt kdrmez6ben ,,Gy6r-Moson-Sopron Megyei Ugyvddi Kwnara I87 5' feliratot tartalmaz.

A vdkony k<ir<jn beliil kozdpen cimerpqzs helyezkedik el, amelynek bal fels6 harmadilban
h6rom-hdrom piros-fehdr sorrendri vizszintes egyenes s6voz6s,jobb fels6 harmadiban, hriromhiirorn feh6r-kdk sorrendri hull6mvonalt vizszirrtes s6voziis l6that6. A cfmerpajzs bal oldali
reszen az utols6 vizszintes feh6r s6v alatt egy vizszintes piros tdred6k s6v, mig a cimerpajzs

jobb oldali rdszen az elso hulldmos feh6rs6v felett egy hull6mos k6k t<ireddk s6v, az utols6
hull6mos k6k s6v alatt egy hull6mos feh6r tored6k s6v latszik. A pajzs als6 fel6ben $ jel,
koz6pvonalibanagy6ri Piispokvitr,amagyar6vdri Vrir
A cfmer egyszinti nyomatban is megjelenithet6.

6s a

soproni Triztorony sziluettje lathat6.

6. A Kamara tagSai a mrikdd6si tertilet6n bejegyzett iigyv6dek, alkalmazott iigyvddek 6s
kamarai j o gtan6csosok.

II. A r,lvrARA FELADATAT, HATASKORE
7. AKamaraazigyvedi tev6kenysdgr6l

torv6nyben, valamint aMagyar Ugyv6di Kamara
szabillyzataiban meghatfnozottakon trilmen6en iigyv6di tev6kenysdget gyakorl6k hivat6srendi
hdnyililsdval, 6rdekkdpviselet6vel kapcsolatos al6bbi kozfeladatokxlatja el:
s2616

a) gondoskodik tagjainak 6s az iJrgyvedi tev6kenysd g aItaIa nyilv6ntartiisba vett gyakorl6inak
j ogai v6delm6rol, el6segiti a kcitelezetts6geik telj esit6s6t,

b) kdrelemre k<jzremtikddik atagSai, illetve az :drgyvedi tev6kenys6 g 1ltalanyilv6ntar"t6sba vett
gyakorl6i kdzcitti 6rdekkonfl iktusok felold6siiban,
c) k6pviseli azigyvedi tev6kenys eg iltalanyilv6ntart6sba vett gyakorl6i 6rdekeit,
d) az igyv edi tev6kenysd g gel kapc solato s k6rddsekben j avaslatot

te sz,

e) biztosida aMagyar Ugyv6di Kamara dont6seinek v6grehajt6s6t,

f) diint iigyv6di tev6kenys6g gyakorl6i jutalmazdstrol, kitiintet6s adom6nyoziis6r6l, rijabb
kitijntet6 cim alapit6s6r6l,
g) tagiai szilmftra az igyvedi tevdkenysdg gyakorlSs(rttoz szi.iks6ges vagy azt el6segft6,
kdnnyit6 szol gilltatds o kat nyrij that,
h) kapcsolatottart ahazai 6s nemzetkcizi iigyv6di, jogitszi 6s mris az igyvedi tev6kenys6ghez
kapcsol6d6 szakmai szervezetekkel,
r) kozigazgatfsi hat6sitgk6nt jdr el az igyvedi tevdkenys6gr6l sz6l6 tcirv6nyben neghatdrozott
kamarai hat6s6gi i.igyekben.

III.

A

Kanrlru

szERvEr

[I.1. A kiizgyiil6s
8. A Kamara legf6bb ddnt6shoz6 szerve a k6zgyril6s.
9,

Az dvi rendes ill. rendkivtili ktizgyrilest az elnriks6g hivja <issze. A Kamara 6vi

rendes
kdzgytildsdt rigy kell osszehfvni, hogy hat6rozatkeptelens6ge esetdn a megism6telt krizgyril6s is
megtarthat6 legyen m6jus 31. napj6ig.

10. A Kamara tagai legalfbb egyharmadanak ir6sbeli inditv6nyilra risszehfvand6 kozgyilestaz
inditv6ny kdzhezveteletol szdmitott 30 napon beltil, legfeljebb az inditvdny kezhezv6teltll
szdmitott 60 napon beliili id6pontra kell <jsszehivni.

A

ktizgyril6s cisszehiv6sr6l a Kamara elncike a meghiv6nak a Kamara honlapjdn val6
kozzetetellel, legkds6bb a kdzgyrilds idopontjffimegel6z6en legal6bb 15 nappal gondoskodik.
A meghiv6t tdjekoztat6 jelleggel elektronikus lev6lben meg kell kiildeni a Kamara tags6gi
jogok gyakorl6s6ra jogosult tagjainak.
11.

A kcizgytil6si meghiv6ban szerepIl, akozgyiles dcint6s6t ig6ny16 napirendekhez taftoz6
eloterjeszt6seket, valamint - a tagok inditvdnydra dsszehivott kdzgyrilds eset6n - az
12.

tjsszehiv6sravonatkoz6 inditv6nytakozgyil6snek a meghiv6ban megjelolt idSpontjrit legal6bb
15 nappal - kiv6telesen indokolt esetben Iegalabb 8 nappal - megellzoleg a kamara
honlapj6nak a tagok szhmixanyilvSnos feltilet6n kozze kell tenni.
13. A Kamara kozgyrilds6re a kamara eln<jke tanfucskozilsi joggal meghivja a Magyar Ugyv6di
Katrnra. elndk6t, 6s tan6cskozhsi joggal meghivhatja mindazokat, akiknek jelenldt.e a napirend
me gtar gy aI6s a

sz

emp

o

ntj eb 6l c elszer:d'.

14. Akiizgyril6s hatfurozataitavdlasztilsi kcizgyrilds kiv6tel6vel nyilt szavazi+ssallrczzameg. A
kcizgyril6s b6rmely k6rddsben elrendelheti a titkos szavaztrst.
15.

A kcizgytildsrll

16.

A

jegyzokonyvet kell kdsziteni, mely tartalmazza az eliSterjeszt6sek 6s a
hozzhszolfisok lenyeg6t 6s a hatfurozatok tartaImdt. A jegyzokdnyvet a levezeto elncik, a
jegyz6konyvvezeto ds egy, a kozgyiles tagjai koziil megvfulasztott jegyz6kdrryv-hitelesit6
alflir 6sdv aI hite I e sf ti.
kcizgyrilds hatirozatait a Kamara honlapj6nak a tagok szdmina nyilviinos feltiletdn, a
kcizgytil6st kcivet6 15 napon bel:dJk6zz6 kell tenni. A nem, vagy nem csak a tagokat 6rint6

hatfrozatokat aKamara honlapj6n nyilv6nosan kellkozze tenni azi.il6st k<jvet6 15 napon beftil.

IlI.2. Az elniiksdg
Az

eln<iks6g a Kamara elncik6b6l, elnokhelyettes6b6l (az-Uttv. 167.$ (3) bekezddsdben
meghatirozott esetben, eln<ikhelyetteseib6l), titk6rdb6l,l0 tigyvdd tagb6l 6s a 18. pont szerint
17.

meghatfuozott szitmt kamarai jogtan6csos, illetve alkalmazottiigyv6d tagb6l

611.

18. Az elnciksdg kamarai jogtan6csos, illetve alkalmazotttigyv6d tagjainak szdma,haaKarnara
kamarai jogtan6csos, illetve alkalmazott iigyv6d tagjainak az 6ltal6nos v6lasztiis kiir6srinak
napjhn fenn6ll6 szdma akamaratagtrai szdmfnak
a) el6ri az ot szdzallkilt, de nem 6ri el a tizenot szSzallki/-, tr f6,

b) el6ri atizenot szdzallkh| de nem 6ri el a husz szinalekfi,2 fb"
c) el6ri ahusz szfnalekil,3 f6.
19.

Az elndks6g feladata az igyvedi tev6kenys6gr6l sz6l6 tcirv6nyben, valamint a Magyar

Ugyvddi Kamara szabillyzataiban 6s akozgyiillshatfurozataiban meghat furozottakontrilmen6en:
a) a Magyar Ugyv6di Kamara szabillyzatilnak keretei kdzcitt meghatdrozza az tigyv6dek 6s
iigyv6djelciltek, alkalmazott igyvldek, valamint a kamarai jogtandcsosok 6s a nyilvdntart6sba

vettjggi el6ad6k oktat6s6val

6s tovribbk6pz6s6vel kapcsolatos feladatokat,

b) dcint az ijgyvedi tev6kenys6g gyakorl6inak a jutalmazds6r6l, kittintet6s adom6nyozds(nak
kezdem6nyezesdrll,
c)

a Magyar Ugyv6di

Karnara szabfiyzatfinak

a keretei kozott

meghatfnozza

a

tagdij kedve zmeny eket;

d) a Magyar Ugyv6di Kamaraszabillyzathnak a keretei k<jzdtt gondoskodikazigyvedi tigyelet
biztositils{nol,
e) a kdt kozgyril6s kozdtti id6szakban - ut6lagos beszhmolfisi k<jtelezetts6ggel - a Kamara
mtikciddsdvel kapcsolatos 51ta16nos 6rv6nyri hathrozatokathozhat,6s javaslatokat tehet,

f)

elfo gadj a a Kamar a feladatkrir6be

hrtoz6 ellen6rz6si tervet,

g) szab6lyozzaakozgyills|az eln<iks6gi 6s abizotts6gi dontdsek kiadm6nyozdsdnakarendjdt.
20. Az elnciksdg szriks6g szerint, de legal6bb kdthavonta tart til6st.

Az elndks6g <jsszehiv6s 6rol a Kamara eln<ike a meghiv6 nak az elnoks6g

21.

tagSai r6sz6re
irrisban vagy elektronikus riton tcirt6n6 megkrild6sdvel az eln<jksdgi iil6s idoponfidt megeI6z6
legal6bb 8 nappal gondoskodik.

22. Az elndks6gi ril6s meghiv6jrlnak tafialmaznia kell
a) a Kamara megnevez6s6t 6s sz6khely6t,

b) azt, hogy a meghfv6 elnoksdgi til6sre sz6l,
c) az elnoksdgi til6s idej6nek, helydnek ds napirendj6nek megjelcil6s6t,
d)hatarozatk6ptelensdg eset6re a megism6telt elnoks6gi iil6s id6pontjrit, helydt 6s az elt6r6
hatfu pz,atkepess6giszabillyol<ravonatkoz6fi gyelemfelhf v6st.
23. Az elnoks6gi meghiv6ban szerepl6, az eln<iks6g dont6sdt igdnyl6 napirendekhez tartoz6
el6terjeszt6seket az eln<iks6gi i.il6sre s2616 meghfv6ban megjeldlt id6pontot legal6bb 8 nappal
- kivdtelesen indokolt esetben legal6bb 3 nappal - megelozoen az elndksdg tagjainak
elektronikus riton meg kell kiildeni. Az iil6sen el6terjesztett napirend tdrgya,lhat6sdgrlr6l
szav az6st kell tartani.

Az elndksdg hatdrozatkepes, ha til6s6n a szavazdsra jogosultak tribbs6ge rnegjelent. A
hatirozatkeptelens6g miatt megism6telt elnciksdgi iil6st 8 napon beliil kell megtartani. A
24.

megismdtelt eln<iks6gi til6s a megjelentekszdmdra tekintet n6lktil hatirozatkepes.
25. Az eln<iks6g iil6se nem nyilv6nos, de arra aKamaraelnoke tandcskozdsi joggal meghivhatja
mindazokat, akiknek jelenldte a napirend megtfugyaL6sa szempontj6b6l c6lszeni. A fegyelmi

fomegbizott, a fegyelmi megbizott, 6s az 6lland6 bizottsdgok elnokei 6lland5 meghivottkdnt,
tanScskozdsi joggal r6szt vehetnek az elndksdg iil6s6n.

Az elnoks6g a hatixozatait szem6lyi iigyekben titkos szavazilssal, m6s tigyekben nyilt

26.

szava7dssalhozza. Az elnciksdg elrendelheti b6rmely iigyben titkos szavaztrstartilsfrt..
27.

Az

elndks6g hatdrozatdnak elfogaddsdhoz a jelen l6vo tagok szavazatainak egyszeni

tobbs6ge sziiks6ges.

28. A Kamara elntike ,,igen" vagy ,,nem" szavazattal megvfiaszolhat6 k6rddsben elrendelheti
az eln<iks6gi iil6s tartdsa n6lkiili elektronikus szavazhst. A szavazat a kdrdds kdzl6s6t kcivet6
h6rorn munkanapon beltil elektronikus riton adhat6 le.
29. Elektronikus szavazds eset6n ahatfrozat 6rvdnytelen,ha az elnriksdg tagjainak a tcibbsdge
nem adott le szavazatot. Az e pont szerinti 6rv6nytelens6g esetdn a szavazatok lead6s6ra nyitva
hatdridS lejartat kcjvetS tizendt napon beliil ugyanazonkerdlsben elrendelt megism6telt
szavazhs eset6ben az e pont szerinti 6rv6nytelens6gi okot nem kell alkalmazni.
5116

30. Titkos szavazdsra bocsiltand6 kdrd6sben elektronikus szavazhs nem tarthat6.

Az

eln0ks6g til6s6r6l jegyz6konyvet kell kdsziteni, melyet a levezeto elnrik, a
jegyz6konyvvezeto 6s egy, az elnoksdg tagSai kciziil megvilasztott jegyz6kdnyv-hitelesft6
31,

al6ir i.shv al hite

Ies

it.

32, Aztigyv6di kamara elnciksdge egyedi, nemhat6s6gi tigyben hozotthathrozatit amennyiben
az nem a k6relem szerinti tartalommal jcin l6tre, indokolni koteles.
33. Az elndksdg rrem egyedi i.igyben hozotthatdrozataitaKamarahonlapjdnak atagok szdmfua
nyilr46nos feltiletdn, azilest k<ivet6 15 napon belilkiizzd kell tenni. A nem, vagy nem csak a
tagokat 6rint6 haliltozatokat aKamara honlapjSn nyilv6nosan kellkdzzd tenni az, iil6st kovet6
15 napon beltil.

III.3. A Kamara bizottsdgaira vonatkoz6 kiiziis szabrilyok
34. AKamara azngyvddi tevdkenysdgr6l s2616 tdrvdnyben meghatfrozottakon trilmen6en
a) etikai 6s <isszef6rhetetlens6gi bizotts6got,
b) oktat6si 6s tov6bbk 6pz6si bizottsdgot,
c) tagfelv6teli bizotts6 got v fiaszt.
35. A kcizgyril6s 6s az elnciks6g konkr6t feladat ellatilstna vagy tigy kivizsg6l6s ara legalabb
harom tagu, pdratlant szttmu tagb6l 6116 - eseti bizotts6got hozh at retre.
36. A bizottshg testtiletk6nt jtr el, hat6skcir6t
kiv6telekkel - bizottsdgi i.il6sen gyakorolj a.

- a jelen alapszabilIyban meghatdrozott

37. AbizottsSg sziiks6g szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal ril6sezik.
38.

A bizottsilg

osszehiv6s itr6I a bizottsfug elndke, akadilyoztatdsa eset6n kdt bizott sdgi tag a
meghfv6nak a biz,ottsdg tagSai rdszdre fr6sban vagy elektronikus riton tdrtdno megkiildds6vel a

bizottsftgi til6s id6pontjSt megel6z6 legalilbb 8 nappal gondoskodik. A jelen pont szerinti
hatdridil kiv6telesen indoko lt esetben lecsdkkenthet6.
39. B6rmely bizotts6gi tag fr6sban az ok 6s c6l egyidejri megjelol6se mellett k6rheti abizottsdg
<isszehiviisat. Abizotts6g elncike ilyen esetben kdteles abizottsitg ti16s6t az irdsbeli k6relem

benyrijt6s6tol szitmitott 15 napon beliilre osszehfvni. Haabizotts6g elnrike a jelen pont szerinti
k6relemnek ahozz| 6rkez6st6l szitmitott 5 napon beltil nem tesz eleget, ugy az iildst brirmely
k6t bizottsri gi tag osszehivhatj a.
40. A bizottsrigi iil6s meghiv6j6nak tartalmaznia kell
a) a Kamara megnevezds6t 6s sz6khely6t,

b) azt, hogy

a

meghiv6 melyik bizottsdgtildsdre

s261,

c) a bizotts6gi iil6s idejdnek 6s helydnek megjelol6s6t,
d) a bizotts6gi ril6s napirendj6t,
e)hatitrozatkdptelens6g esetdre a megism6telt abizotts6gi til6s id6pontjrit, hely6t 6s az eltdro
hathr ozatkepessdgi szabSlyokra vonatkoz6 fi gyelemfelhiv6st.

41. Abizottsdg iil6se nem nyilv6nos, de arra aKamara eln<ik6t tanfrcskozdsi joggal meg kell
hfvni, tovilftbd a bizottsSg elnoke tandcskozdsi joggal meghivhatj a mrndazohat, akiknek
j elenl6te a napirend me gtfn gy al6sa szempontj 6b6l c6l szerti.

42. A brzotts itg til 6 s 6nek

eI

6k6 szf t6 s e a bizottsilg elnci k6nek a f eradata.

A

bizotts6gi meghiv6ban szerepl6, a bizottsdg ddnt6s6t ig6nyl6 napirendekh ez tartoz6
eloterjeszt6seket a bizotts6gi iil6s meghfv6ban megjekilt id6pontj6t legal6bb 8 nappal
43.

megel6zoen a bizotts6g tagf ai r6sz6re elektronikus riton meg kell ktildeni. A jelen pont szerinti
hataridS kivdtele sen indokolt e setben lecsokkenthet6.

A bizotts6g iil6s6t abizottsdg eln<ike, trivoll6t6ben abizottsftg eln<ikhelyettese, vagy titk1ra
vezeti. Ha a bizotts6g elncike vagy elnokhelyettese (titkrira) nincs jelen valamely bizotts6gi
iil6sen, rigy a jelenlevSbizottsdgi tagok maguk krjziil vfiasztanaklevezeto eln6kc,t.
44,

45. A bizottsdg tildse akkor hatitozatk6pes, ha azon abizottsfug tagjainak fele, rle legal6bb a
bizottsitg3 tagSa jelen van. Ahatirozatk6ptelens6g miatt megism6telt bizottsdgitildst 3 napon

belril kell megtartani, azljlls a megjelentek szdmiratekintet ndlkiil hatirozatkepes.
46, Abrzottsilghatdrozatait a jelenl6v6k egyszeni sz6tcibbsdg6velhozza. Szavazategyenl6sdg
eset6n - a feliigyel6 bizotts6g kiv6tel6vel - a levezeto elnOk szavazata dont. A bizotts1g
hathrozatait nyilt szavazdssal hozza meg, a bizottsfug brirmely kdrd6sben elrendelheti a titkos
szavazds tartdsifi.

47. Abizottsfrgtil6s6r6l

-

az i.il6sen tdrt6nteket osszefoglaloantartalmaz6

-eml6keztetot,vagy

ha a bizotts6g drdemi dcint6st hoz, valamely iigyvddi szerv rdszerc drdemi javaslatot tesz vagy

azt a bizotts6g egy6bk6nt sztiksdgesnek tartla

-

az iil6s hely6t, idejdt, az

<isszehiv6s

szabtilyszenisdgdre vonatkoz6 megilIlapithsokat,

arlszrtevoknev6t, ahozz6sz6l6r;ok ldnyeg6t,
az egyes napirendi pontokr6l hozott dontdseket, valamint abizotlsdgi tag illtaljegyz6kcinyvbe
vetetni kfv6nt esetleges ki.il<invdlemenyettartalmaz6 - jegyziikiinyvet kell felvenni.
48. A bizottsilgb6rmely tag k6r6s6re sz6 szerinti jegyz6k<inyvezdstrendelhet el,
hozzdszolftsdt sz6 szerint kell a jegyz6konyvbe venni.

6sr

biirmely tag

49, Ajegyz6ktinyvet a levezeto eln<ik, a jegyzokonyvvezeto 6s egy, abizottsdgtaglu k<iziil
megvdlasztott jegyzlkonyv-hitelesit<i al6frris6val hitelesiti. A bizottsdgi iil6s eml6keztetojet
vagy jegyzdkcinyv6t abizotts|gi tagjainak, az:i.lestk<ivet6 10 napon behil att6l fiiggetleniil meg
kell kiildeni, hogy az til6sen r6szt vettek-e.
50. A bizottsdg elncike ,,igen" vagy ,,nem" szavazattal megvillaszolhat6 k6rd6sben elrendelheti
abizottsdgi iil6s tartilsa ndlkiili elektronikus szavazfxt. A szavazat a k6rd6s k<jzl6s6t kovet6
hrirom munkanapon beltil elektronikus riton adhat6 le.
51. Efektronikus szavazfs eset6n a hatitrozat 6rv6nytelen , ha a bizottsilg tagjainal< a tcibbsdge
nem adott le szavazatot. Az e pont szerinti 6rvdnytelens6g esetdn a szavazatok leacl6s6ra nyitva
iil6 hatilridiS lejartfit koveto tizenot napon beli.il ugyanazonkdrddsben elrendelt megism6telt
szavazhs esetdben az e porrt szerinti 6rv6nytelens6gi okot nem

kell alkalmazni.

52. Titkos szavazfsra bocs6tand6 k6rd6sben elektronikus szavazhs nem tarthat6,

Az filand6 bizotts6g eln<jke abizottsdg munkrij6r6I az evi rendes kiizgyrildsnek kriteles
besz6molni. Az eseti bizottsrig eln<ike a bizotts6g munk6j inol, tevekenys6ge befejezeset
53.

kovet6en,

az eseti bizotts6got letrehoz6 szerv kovetkezo

i.il6s6n kdteles beszilmolni. A

beszSmol6t ir6sban kell el6terjeszteni.

III.4. X'egyelmi Bizotts6g
54. A Kamara teriilet6n egy fegyelmibizottshg 6s azonbeliil fegyelmi tandcsok mrikcidnek. A
fegyelmi bizottsilg elndkb6l, elndkhelyettesb6l, valamint 7 tagb6l all.
55. A fegyelmi iigyben eljar6 tandcsot a fegyelmi bizottshg elndke jelcili ki. A fegvelmi tanfcs
a fegyelmi bizotlsdgtagSar kciztl kijelcilt eln<ikb616s k6t tagb6l 6ll.
IIII. 5. Felii gyel6b

izottsfg

56. A feliigyel6bizottsdg elnokb6l, eln<ikhelyettesb6l 6s 3 tagb6l 6ll, akik kdztil egy tagot a
kamarai jogtan6cso si tagozat delegdl.
57. A feltigyel6bizottsitg aKamara gazdasdgi 6s p6nztigyimunkhjat ellenorzi.

III.6. Etikai

6s iisszef6rhetetlens6gi bizottsrflg

58. Az etikai 6s tisszeferhetetlens6gi bizottsitgeln<ikb6l, elncikhelyettesb6l 6s 5 talgb6l
59,

Az etikai

6s <isszef6rhetetlensdgi bizottsdg k6relemre 6ll6st

611.

foglal 6s kozvetft azngyvldi

tev6kenys6g gyakorl6i egym6s kozcitti etikai vit6iban.
60. Az etikai 6s osszef6rhetetlens6gi bizotts6g lefolyatj a az igyvedi kamara elndks6ge, vagy
elnoke 6ltal kezdem6nyezett cisszeferhetetlens6gi elj6r6sokat, 6s ennek eredm6nyekeppen az

fitala vizsgfilt iigyekben j avaslatot tesz

a Kamara elnoks6gdnek.

61. Az egyes osszef6rhetetlens6gi iigyekben el16r6 tan6csot abizottsftgelndke

jeldli ki.

l[l.7 . Tagfelv6teli bizottsdg
62. A tagfelvdteli bizottsftg elncikb6l, elnokhelyettesb6l 6s 3 tagb6l 6ll.

63. A bizottsdg feladata, hogy a kamarai felvdteli 6s nyilv6ntarttsba v6teli k6relmek kamarai
elnciki 6s elndks6gi elbir6l5s6t - a Magyar Ugyv6di Kamara szabillyzataban meghat6rozottak
szerint - el6kdszitse.

III.8. Oktatisi

6s

tovfbbk6pz6si bizottsdg

Az oktatrisi 6s tovabbkepzesibizottsdg eln<jkb61, elnokhelyettesb5l 6s 5 tagb6l
k<i ziil e gy tagot a karnar ai j o gtan6c s o si tago zat de I e 96l.
64,

611,

akik

65. A bizotts6g feladatffikepezi az igyvedi tevdkenys6get gyakorl6k Kamara illtztI szewezetl
k6pz6sdnek 6s tov6bbkdpz6s6nek a megszervezese aMagyar Ugyv6di Kamara szabillyzatfban
me ghatfu ozott keretek k<i zott.

III.9. Az eur6pai kiiziiss6gi jog{szok,
66.

Az eur6pai

amennyib

e

k<izdss6gi jogdszok,

n azokat

I6tr eho zzhk

-

az

iigyv6djeliiltek, illetve

a

jogi el6ad6k bizottsfga

az igyvedlelcjltek, illetve a jogi el6ad6k bizotts6gai

elncikb6 I 6 s k6t ta sb6 I

6l

-

lnak.

III./A TAGOZATOK
67. AKamarajogtan6csosi, illetve azalkalmazottiigyv6di tagozataaMagyarUgyvddi Kamara
szab tily zatttban fo gl altak s z erint v tlasztj a me g ti szts 6 gvi s e I 6 it.
68. A tagozat, - amennyib en allI.2.l 8. pont szerint erre jogosult, - a Magyar Ugyv6di Kamara
szabiiyzathban foglaltak szerint deleg6l tagot, illetve tagokat a kamara eln6ks6gdbe, a
regiondlis fegyelmi bizottsfugba. A Kamara feltigyel o bizottsttgttba, tov(hb6 oktatdsi 6s
tov6bbk6pz6si bizotts6giba ajogtan6csosi tagozat a MUK szabillyzat alkalmazds6val deleg6l
egy-egy tagot.

69. Atagozat a sajht mrikod6s6re vonatkoz6an tigyrendet fogadhat el, amelyet atagozat elncike
j6vdhagyas cdlj6b6l aKamara elnoks6ge el6 terjeszt. Ha az elndks6g atagozat iigyrendjdr6l a
bedrkez6s6t k<ivet6 negyvenot napon

beliil nem hoz ddnt6st, a j6vdhagy6st megadottnak kell
tagozati iigyrendet a Kamara honlapj6n kozze kell tenni, 6s az
legkor6bban akozzdt5teldt kdvet6 napon l6phet hxalyba.

tekinteni.

A j6v6hagyott

IV. A KAMnnq, TrszrsfcvrsEl6r

IV.l. A Kamara tiszts6gvisel6i
70. A Kamara tiszts6svisel6i:
a) a Kamara elnrike,

b)

a Kamara elndkhelyettese,

(azlJttv.167.

$ (3) bekezd6s szerinti esetben elnctkhelyettesek)

c) a Kamaratitkitra,
d) az elnoks6g tagjai,
e) a Kamara 6Iland6 bizottsdghnak elnoke, elnokhelyettese 6s tagSai,

f)

a

fegyelmi fomegbizott,

g) a fegyelmi megbizott.

A

Kamara tiszts6gviselort az ebben a min6s6gben tudom6sukra jutott t6nyek 6s adatok
tekintetdben titoktart6si krjtelezettsdg terheli.
71.

72. Ha aKamaru elncik6nek, elntikhelyettesdnek, titkarbnak vagy fegyelmi f6megbizotfdnak,
fegyelmi megbizottjhnak megbizatdsa az Uttv.-ben foglalt okb6l kor6bban sziirrt meg, a

kcizgytil6s a megbizat6s megszrin6s6t6l szftmitott h6rom h6napon beliil megvillasztja az uj
tiszts6gvisel6t, akinek megbizatfsa a kovetkezo 6Ital6nos v6laszt6sigtart.

IV.2. A Kamara elniike
73. A Kamara elntike azij;gyvedi tev6kenys6 916l sz6lo t<irv6nyben aMagyar Ugyv6di Kamara
,
szabf+lyzataiban, valamint a kdzgyril6s hat6rozataibanmeghatfrozottakon trilmencien:
a) meghat6rozza az elntikhelyettes,

- azUttv.I67.$ (3) bekezddsdben

meghatdr<>zott esetben

elncikhelyetesek - atitkdr feladatk<ir6t, valamint helyettesit6stik rendj6t,

b) eljar az elnctks6g 6ltalil,'ruhdzott jogkdrben,
c) ir6nyit6si jogkcir6ben a Kamara szervei, tiszts6gvisel6i 6s hivatala szitmfna- trirv6nyben, a
Magyar Ugyv6di Kamara szabillyzatfhan 6s a jelen Alapszabiiybanmeghatdrozott feladat- ds
hat6skdre keretei kozott, azt nem 6rintve 6s a fegyelmi iigyek kiv6tel6vel utasit6st adhat
feladat elvegzdslre 6s mulaszt6s p6tl6s6ra,
d) cisszehivja az elntjks6gi iil6st, meghatfuozzanapirendj6t, kijeloli azigyekel6a<16it,
e) elncikril akozgyilesen 6s elnoks6gi iil6sen,

f

intdzi a szem6lyi Ugyeket,

g) meghat6rozza a kamarai rigykezel6s szabillyait,
h)

me

g 6l I ap

itj a az tigyv6di szervek hatfr o zatainak j o ger6 s sd v dlfsifi,

gi

i)

6

j)

rdsztvesz aMagyar Ugyvddi Kamara munk6j6ban,

s

sze

fdrhetetlens

6

el161 6st

k) ellgn6rzi akamarai felvdtel

kezdemeny ez,

6s

nyilv6ntartdsbav6tel felt6teleinek folyamatos fenn6llisdl

ellen6rz6si terv alapjdnvagy a hivatalosan tudomils6ra jutott inform6ci6k alapjdn hat6s6gi
ellen6rz6st rendel el,
1)

m)

szab 6ly o zza dontls ei ki adm6n y o zitsimak a rendj 6t.

74. A Kamara elnok6t t6voll6te vagy akadfrlyoztatilsaeset6n az elndkhelyettes helyettesfti.

A Kamara eln<ike nem egyedi iigyben hozotthatlrozatut aKamara honlapjlrnak a tagok
szdmdra nyilvdnos feltiletdn, a d<jnt6st k<ivet6 15 napon belulkozz6 kell tenni. A nem, vagy
nem csak a tagokat erintl hatfnozatokat aKamara honlapj6n nyilv6nosan kellkdzze tewi az
75.

tildst kovet6 15 napon beliil.

IV.3. A Kamara elniikhelyettese:
7

6. A Kamara elndkhelyettese

a) az alapszabhlybanmeghathrozottak szerint helyettesiti aKarnara elnrikdt,

b) elldLtja az elnok 6ltal meghatinozott feladatkcirt, valamint
c) el6segfti aKamara szerveinek a mrikcjdds6t.

77. AKamaraelncikhelyettese
szervei,

az eln<ik elt6r6 rendelkez6se hiiiny6ban feladatkrirdben a Kamara

- az elnok kiv6tel6vel - tiszts6gviseloje 6s hivatala

-

tcirvdnyben, aMagyar
Ugyvddi Kamaru szabillyzatfhan 6s a jelen Alapszab ilIybanmeghatdrozott feladat- 6s hat6skdre

9

szhmitra

keretei kdzott, azt nem 6rintve 6s a fegyelmi iigyek kiv6teldvel
elv6gzdsdre 6s mulasztds p6tl6sara.

-

utasit6st adhx feladat

IV.4; A Kamara titkdra:
78. A Kamara titkara

a) ellenlrzi a Kamar a hivatali szew ezet6t,
b) el6kdsziti aKanara elndkdvel az elnoks6gi iildseket,biztositlaaz tildsek tdrgyi feltdteleit,
c) gondoskodik a Kamara szervei 6s az elnrik altalhozotthatfuozatokkozzetetellr6l, kcizl6s6r6l
6s v6grehajtf.sinol,
d) az eln<ikkel kozcisen ellenlrzi aKamarinak akozgytil6s 6ltal meghatixozott gazd6ikod6s6t
6s a kolts6gvet6s bev6teli 6s kiad5si ellirdnyzatainak teljesit6s6t.
e) ellStj a a Kamar a e ln<ike riltal me ghat irr o zott fel adatokat.
IV. 5.

X'e

gyelmi fdm e gbizott, fegyelmi megbizott

79. A fegyelmi fomegbizott 6s a fegyelmi megbizottaKamaraelnok6nek megbizdsdb6l j6r el.
80.

A fegyelmi fdmegbizott 6s a fegyelmi megbizott kozritti

f ome gbizott

hatir o zza

munkamegoszt6st a fegyelmi

me g.

81. A fegyelmi fomegbfzottat t5vo116te vagy akadillyoztat5sa eset6n a fegyelnni megbizott
helyettesfti.
82. A fegyelmi megbizottat aKamaru krizgyril6se, elndks6ge, elndke, fegyelmi f(Smegbizottla
m6s, a fegyelmi elj6r6sokkal kapcsolatos feladatok elv6gz6s6vel is megbizhatja.

Y. Aziicyvnor

KAMARA KEpvrsELETE. ALAiRAsT

Joc

83. A Kamarfft

a) aKamara elnrjke 6n5ll6an,
b) a I(amara elncikhelyettese 6s titkrira egytittesen kdpviseli.
84. A Kamara nevdben
a) a Kamara elndke iin6116an,

b)

a Kamara elncikhelyettese ds

titk6ra, m6sodmagukkal egyiittesen

ir al6.

85. A banksz6mla feletti rendelkez6sre a Kamara
a) elndke <in5116an,

b) elqokhelyettese 6s egy m6sik kijel6lt tisztsdgvisel6je egyiittesen jogosult.

VI. A Kamara gazdflkoddsa
86. A Kamara elndke gondoskodik akozgytl6s riltal elfogadott kdltsdgvet6s v6grehajtdsftr6l.
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87. Ampddigakazgytil6s a Kamaratilrgyevikdlts6gvetdsdt nem fogadja el, a Kamarajogosult
6s k<iteles aKarnaftfi megillet6 bevdtelek beszed6s6re 6s az elozo 6vi kiaddsi ellirdnvzatokon

beltil a {<iad6sok ar6nyos teljesft6s6re.

i

88. Ampnnyiben a k<ilts6gvetds kiad6s el6irinyzata vdltoztatdst igenyel, arr6l az elnciks6g
el6terj epzt6se alapj 6n a kozgyiles hat6r oz.
89. A K]amara elncike a kdltsdgvet6s mtikcid6si ellirinyzatrin feliili forr6sfelhasznril6sr6l 6vente
<isszessig6ben az el6zo 6vi bev6tel 5 %-digterjed6 risszegig rendelkezhet.
90.

A I{amara elndks6ge a kiilts6gvet6s mrikoddsi

esetenkgnt az elozo 6vi bevdtel

91.

el6ir6nyzat6n feltili fon6sfelhaszn6l6sr6l
l0 %-6igterjed6 dsszegig rendelkezhet.

A kplts6gvetds mrik<id6si ellirdnyzat6n feltili, az elozo 6vi bev6tel I0

fon6p fe

Yo-itt meghalad6

szniiilsr 6l a kd zgy il e s hatdr o z.
|ha

VII. A Klu,rru KrrirNrET6 cfMnr
92. AKpmara Elndks6ge
a) 0r6kqts tiszteletbeli elncik kitiintetS cfmet adomilnyozhat aKamara azonvolt elncik6nek, aki
legalribti k6t cikluson keresztril betdltdtte ezen tiszts6get 6s tev6kenys6g6vel maradand6an

hozzilliA,ult

az

tigyv6dsdg

6s az tigyvddi kamara pozitiv t6rsadalmi

megftdldsdnek

meger6tit6s6hez,

b) Dr. \ugy K6ro1y dij kittintet6st adomrinyozhat a kiemelked6 szakmai munk6t, p6ldamutat6
hivat6stlrdatot tanrisit6, aktiv tigyv6di koz6leti tevdkenysegetvegz6 iigyvddnek,

c) Orcikps tiszteletbeli tag kitiintet6 cimet adomhnyozhat a Kamara azontagsdrnk, aki t6bb
dr,tizedep kereszttil kiemelked6 szfnvonalf iigyv6di tev6kenys6get folytatott.

A kitiintpt6 cim 6s dtlleirdsdt,adominyoz6suk 6s 6tad6suk rendj6t aKarnaraElndksdge ill\apitla
meg.

VIII. EnrnLllgz6 nnNnnr,xrzf s
93. trzefi alapszabdly alkalmazils6ban elektronikus riton kozdltnek tekinti az elektronikus
lev6lben vagy az tigyv6di kamarai nyilv6ntart6sban szerepl6 elektronikus el6rhet6s6gre, vagy
t6rhelyrQ val6 kcjzl6st. Az e pont szerinti esetben a kcizl6s napjdnak azt a napot kell tekinteni,
amikor

AZ

evl

l1

IX. ZAno
IX.1.
94.82
val6
elfogad

1x.2.

RENDELKEzT{sIx

ybal6p6s

-

alapszabilly aKamaruhonlapjdn
azigazsdgrigyi miniszter j6vhhagydsatkovet6en
l6t kcjvet6 napon l6p hatrilyb a, ezzel egyidejrileg akamara2}r3.6prilis 6. napjdn
t alap szab 6ly a hatilly 5t ve szti.

-

6dosit6 6s hatdlyon kiviil helyezf rendelkez6sek

9s. A

gion6lis fegyelmi bizotts6gok megalakuliisdnak napjin, de legkds6bb 2ClIg. januar
napjdn IV. 5 . alfej e zet hely eb e a kcivetkezS rendelkez6sek l6pnek :

l-

,,IV.5. egyelmi biztosok
79. Afi
mi biztosok ell6t16k azUttv.-ben el6frt feladatokat.
80. A
lmi biztosok kcizdtti munkamegoszt6st avezeto fegyelmi biztos hat6r<>zzameg.
81. A
mi biztosok t6voll6tiik vagy akadillyoztatdsuk esetdn egym6st uz elnok 6Ital
me
rendben helyettesitik."
96. A
napjdn

is fegyelmi bizotts6gok megalakul6siinak napjfn, de legk6s6bb

2ar9. januar l.

a) a 25. pontjdban a ,,fegyelmi fomegbizott" 6s ,,fegyelmi megbizott" sz<ivegrdszhelyebe a
ibiztos" 6s ,,fegyelmi biztos" szciveg l6p.
,rvezet6
b) a70. pont f) alpontj6ban a ,,fegyelmi fomegbizott" szdvegrdsz hely6b e a ,,vez,et6 fegyelmi
biztos"
l6p,
c) a70.
g) alpontj6ban a,,fegyelmi megbizott" szcivegr6sz hely6be a,,a fegyelmi biztos"
szoveg

d) a V2. pontban a ,,fegyelmi fomegbizottjfunak" 6s ,,fegyelmi megbfzottldnak" sz6vegr6sz
hely6be ,,v ezeto fe gyelmi biztos6nak" 6s,,fe gyelmi bizto s6nak" szcive g l dp.
97. A

napjen

98.AI

Aza

iondlis fegyelmi bizotts6gok megalakul6s6nak napjtn, de legk6s6bb 2019. januilr
tly 5t v eszti a IIL4. alfej ezet.

L

.2. aIfejezet2019. janutn 2. napjdnhatillyht veszti.

b6lfi

-

kamarai jogtan6csosi 6s alkalmazott iigyv6di tagozat vdlem6nydnek
fi
be v6tel6vel - a Gy6r-Moson-sopron Megyei Ugyv6di Kamara kcizgvril6se 2018.
augugzt s 31. napjSn I/20I8. (VIII.3 L) szamuhathrozat|val fogadta el.

Kelt:

a

r,2018. auglrytus h931. nap.
/

/t,/

.{-ffi.lzt

,ts

dr. Flhrlasi Dezs6
Kamara eln<ike

ttila

T2

