Alkalmazott ügyvédi bejegyzés:
- szabadformátumú kérelem
- diploma másolata
- jogi szakvizsga bizonyítvány másolata
- erkölcsi bizonyítvány 2017. évi LXXVIII. tv-re hivatkozással
- .PNG kiterjesztésű, maximum 2 MB, színes, világos hátterű igazolványkép
- ügyvéddel, ügyvédi irodával megkötött munkaszerződés
- alkalmazott ügyvédi felelősségbiztosítás megkötéséről igazolás
- idegennyelv-ismeretet igazoló okirat másolata
(amennyiben kívánja, hogy a honlapon feltüntetésre kerüljön)
- szakjogászi végzettséget igazoló okirat másolata
(amennyiben kívánja, hogy a honlapon feltüntetésre kerüljön)
- kitöltött, aláírt nyilvántartási lap
- aláírt nyilatkozat
- lakcímkártya másolata
A kérelmet és annak mellékleteit a www.epapir.gov.hu oldalon lehet benyújtani.
A hiánytalanul becsatolt iratok beérkezését követően a kamara a 16/2017. ((XII.7.) IM
rendeletben meghatározott regisztrációs díjról díjbekérőt állít ki és azt az ügyfélkapujára
továbbítja.
A hiánytalan kérelem beérkezését követő ülésén dönt a Békés Megyei Ügyvédi Kamara
Elnöksége. (2017. évi LXXVIII. tv. 171. § (2) bek., Ákr. 50. § (7) bek.)

Nyilvántartási lap
Személyi igazolvány szerinti név
Születési név
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Lakcím
személyi igazolvány száma
állampolgárság
jogi diploma száma
jogi diploma kelte
egyetem megnevezése
jogi szakvizsga száma
jogi szakvizsga kelte
nyelvismeret
szakjogászi végzettség
elektronikus levelezési cím
telefon
munkáltató megnevezése
munkáltató címe
munkaviszony kezdete
Kijelentem, hogy amennyiben kérelmemmel egyező határozatot hoz a Békés Megyei Ügyvédi
Kamara, úgy a fellebbezési jogomról lemondok.
Igen
Nem
(kérjük aláhúzással szíveskedjen jelölni)
Kelt:
……………………………………
aláírás

NYILATKOZAT
melyben kérem, hogy az Országos Ügyvédi Nyilvántartó Ügyvédkeresőjében, valamint a
Békés Megyei Ügyvédi Kamara honlapján az alábbi adatokat tegye közzé a kamara
Munkáltató neve
Munkáltató székhelye
Nyelvismeret
Szakjogászi végzettség

NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy velem szemben nem áll fenn az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi
LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Üttv.) meghatározott összeférhetetlenségi ok:
- az Üttv. 24. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel nem állok munkaviszonyban,
kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti,
rendvédelmi, hivatásos, szerződéses katonai szolgálati jogviszonyban, nem vagyok közjegyző,
sem bírósági végrehajtó,
- gazdasági társaságban nem áll fenn korlátlan felelősséggel járó tagsági jogviszonyom,
- nem végzek más, munkavégzési kötelezettséggel járó és ellenérték fejében végzett
tevékenységet;
- nem vagyok büntetett előéletű, jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem állok,
- bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó
szabadságvesztés büntetésre nem ítélt, vagy a mentesítés beálltától számított nyolc év eltelt,
- bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt öt évet el nem érő végrehajtandó
szabadságvesztés büntetésre nem ítélt, vagy a mentesítés beálltától számított öt év eltelt,
- bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt próbaidőre felfüggesztett
szabadságvesztésre nem ítélt, vagy a próbaidő leteltétől számított három év eltelt,
- velem szemben a bíróság kényszergyógykezelést nem alkalmazott, vagy a
kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három év eltelt,
- nem állok kamarából való kizárás vagy ügyvédi kamarai nyilvántartásból való törlés fegyelmi
büntetés hatálya alatt áll,
- cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem állok,
- életmódom vagy magatartásom miatt az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges
közbizalomra nem vagyok érdemtelen,
- magyarországi ügyvédi kamarákkal szemben összességében nem áll fenn a kamarai tagdíjról
szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 10. pontja szerinti mértékű lejárt tagdíjtartozásom
vagy végrehajtható kamarai határozaton alapuló más tartozásom, amelyet az ügyvédi kamara
írásbeli felhívásra sem egyenlítettem ki.
Kelt:
aláírás

