
Mellékletek 
 

/ ügyvédi /  
 
 
 
 
Kérelem az elnökséghez címezve 
 
Rövid önéletrajz 
 
Diploma közjegyző által hitelesített másolata /Békés megyei ü.jelöltek esetén nem kell/ 
 
Szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata 
 
3 db világos hátterű, 4X4-es színes fénykép, homogénezett  
 
Személyi igazolvány, lakcímkártya fénymásolata 
 
Ügyvédjelölt, alkalmazott ügyvéd esetén a munkáltatóval kötött munkaviszony 
megszűnésének igazolása 
 
Ügyvédi bejegyzést megelőző, legalább 1 éves joggyakorlati idő igazolása /Békés megyei 
jelöltnek nem kell/  
 
1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány („teljes” Üt. 1998. évi XI. tv. 13. § (4) bek. 
b., c., valamint a 14. § (1) bek.-ben meghatározott körülményekre figyelemmel)  
 
Nyilatkozat / kamarai nyomtatvány / 
 
Nyilvántartó lap / kamarai nyomtatvány / 
 
Iroda jogcímnyilatkozat /saját tulajdon, bérlemény stb…./ 
 
Regisztrációs díj /OTP 11733027-20022916/  
 
Nyilatkozat a „Kirendelhető ügyvédek névjegyzékbe” /kamarai nyomtatvány/ 
 
MÜBSE biztosítás /kamaránál töltendő ki, a felvételkor/ 
 
Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló beiktatási határozat/MÜK 
honlapjáról tölthető le/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Békés Megyei Ügyvédi Kamara       
5700 Gyula, Béke sgt. 47.      Lajstromszám: 
T/fax.:(66) 463-805,     /megegyezik a szárazbélyegzőn lévő 
számmal/ 
e-mail: gyula@bmugyvedikamara.hu  

ADATLAP 

Kamarai felvételi kérelemhez /ügyvédek/ 

(Kérjük nyomtatott betűkkel vagy géppel  kitölteni!) 

Név (családi és utónév):  

Kamarai név:  
(ha eltér a szig-ben szereplőtől)) 

 

Születési név 
(sz.ig. szerint): 

 

Állampolgárság:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Anyja neve: 
(szig-ben megadott szerint) 

 

Személyi igazolvány száma:  

Lakcíme: 
(lakcímkártya szerint) 

 

Egyetemi diploma száma:  

Egyetemi diploma kelte:  

Egyetem megnevezése:  

Jogi szakvizsga száma:  

Jogi szakvizsga kelte:  

Tudományos fokozata:  

Szakjogászi végzettsége:  

Egyéni ügyvéd/ügyvédi iroda neve:  



Iroda címe:  

Iroda telefonszáma:  

Iroda fax száma:  

Mobil száma:  

E-mail címe:  

Aliroda címe:  

Telefon/fax:  

Szárazbélyegző száma:  

A legelső kamarai bejegyzés ideje:  

Ügyvédi eskütétel időpontja:  

Bejegyzés kelte:  

Bejegyző határozat száma:  

Tevékenység megkezdésének ideje:  

Nyelvtudás:  

Ügyvédi tevékenység végzése 
érdekében beszerzett elektronikus 
aláírás tanúsítványa érvényességének 
kezdete: 

 

A tanúsítvány hitelesítés – szolgáltatójának 
neve:  

Elektronikus cégeljárásban való 
részvételi jogosultság kezdete: 

 

Előző kamarai azonosító: 
 
 

Előző igazolvány azonosító:  

 
Büntetőjogi, anyagi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti 
adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy az 
ügyvédi eskü letételére vonatkozó okirat aláírásával egyidejűleg a MÜBSE irányába a 
belépési nyilatkozatot és szerződést aláírom.  
 
 
……..………………………, 2016. ………… hónap ………. nap 



 
 
Békés megyei Ügyvédi Kamara 
5700 Gyula, Béke sgt. 47. 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
az ügyvédi kamarába történő felvételi kérelemhez 

 
Alulírott a Békés megyei Ügyvédi Kamarához beadott felvételi kérelmem mellékleteként - 
figyelemmel az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényre is - a következő nyilatkozatot 
teszem : 
 
 
- Nem állok munkaviszonyban, szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó 
jogviszonyban, nem vagyok közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző, vagy főállású 
polgármester, illetve ilyen jogviszony megszűnésének igazolását az eskü letételéig 
becsatolom, tudomásul veszem, hogy ennek hiányában az ügyvédi esküt nem tehetem le.  
 
- Nem végzek személyes közreműködéssel, vagy korlátlan anyagi felelősséggel járó 
vállalkozói tevékenységet / a tilalom alól kivételt képeznek az 1998. évi XI. tv. 6. § (2) 
bekezdésében írtak /. 
 
- Nem esem azon tilalom alá, amely szerint nem vehető fel a kamarába az, akit bármely 
magyarországi ügyvédi kamarából kizártak, a kizáró határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 10 éven belül.  
 
- Nem állok cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya 
alatt, illetőleg cselekvőképességem a Ptk. 17. § - alapján sem kizárt.  
 
- Nem áll fenn köztartozásom. 
 
- Végrehajtási eljárás nem folyik ellenem.  
 
 
 

II.  
 
� Nyilatkozom, hogy magyarországi ügyvédi kamarának nem voltam tagja. 
 
  Nyilatkozom, hogy magyarországi ügyvédi kamarának tagja voltam.  
Tagsági viszonyom megszűnésének napja:   ……………………………….. 
Tagsági viszonyom megszűnésének jogcíme:     ……………………………….. 
 
Nyilatkozom, hogy felszámolás alá került ügyvédi irodának nem voltam tagja/tagja voltam. 
 
 

.............................................. 
         aláírás 
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III. 
 

Korábbi - öt éven belüli - munkaviszonyom, szolgálati viszonyom, közalkalmazotti, vagy 
köztisztviselői viszonyom megszűnésének oka és módja az alábbi volt:  
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
  
 

IV. 
 

 
Tudomásul veszem, hogy a Békés megyei Ügyvédi Kamara felvételi bizottsága a kérelmem 
elbírálása során tartandó meghallgatáson kérdéseket intézhet hozzám az 1998. évi XI. tv. 13. § 
(4) bek. f.) pontjára tekintettel életmódomra és magatartásomra vonatkozóan. 
A kérdésekre - amelyek célja az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra való 
érdemesség tisztázása - válaszolok.  
 
 

V.   
 

A jelen nyilatkozatom tartalmi igazságáért felelősséget vállalok. Tudomásul veszem, hogy 
valótlan előadásom az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 13. § (4) bek. f.) pontjára 
tekintettel megalapozhatja az ügyvédi névjegyzékből való törlés fegyelmi büntetést.  
 
 
Gyula, 2016. év ............................ hónap ....... nap 
 
 
 
        .............................................. 
         aláírás 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Nyilatkozat 
 

 
 
Alulírott kérem felvételemet a Kirendelhető ügyvédek névjegyzékébe.  
 
 
 
 
 
Gyula, 2016. …………………………. 
 
 
 
       …………………………………………. 


