
 

N Y I L A T K O Z A T 

                              az Ügyvédi Kamarába történő felvételi kérelemhez 

 

I. 

 

Alulírott a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarához beadott felvételi kérelmem 

mellékleteként  a következő nyilatkozatot teszem: 

Kijelentem, hogy 

a) velem szemben nem áll fenn az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (a 

továbbiakban: Üttv.) meghatározott összeférhetetlenségi ok, így 

aa) az Üttv. 24. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel nem állok munkaviszonyban, kormányzati 

szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, rendvédelmi, hivatásos vagy 

szerződéses katonai szolgálati jogviszonyban, továbbá nem vagyok közjegyzői, bírósági végrehajtói 

jogállásban, 

ab) gazdasági társaságban nem áll fenn korlátlan felelősséggel járó tagsági jogviszonyom, 

ac) nem végzek más, munkavégzési kötelezettséggel járó és ellenérték fejében végzett tevékenységet; 

b) nem vagyok büntetett előéletű, jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt nem állok, továbbá  

ba) bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó 

szabadságvesztés büntetésre nem ítélt, vagy a mentesítés beálltától számított nyolc év eltelt, 

bb) bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt öt évet el nem érő végrehajtandó 

szabadságvesztés büntetésre nem ítélt, vagy a mentesítés beálltától számított öt év eltelt, 

bc) bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre 

nem ítélt, vagy a próbaidő leteltétől számított három év eltelt, 

bd) velem szemben a bíróság kényszergyógykezelést nem alkalmazott, vagy a kényszergyógykezelést 

megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három év eltelt, 

c) nem állok kamarából való kizárás vagy ügyvédi kamarai nyilvántartásból való törlés fegyelmi 

büntetés hatálya alatt áll, 

d) cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem állok, 

e) életmódom vagy magatartásom miatt az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges 

közbizalomra nem vagyok érdemtelen, 

f) nem áll fenn ügyvédi kamarával szemben legalább a kamarai szabályzatban meghatározott mértékű 

lejárt tagdíjtartozásom vagy végrehajtható kamarai határozaton alapuló más tartozásom, amelyet az 

ügyvédi kamara írásbeli felhívásra sem egyenlítettem ki, 

g) nem áll fenn köztartozásom, 

h) végrehajtási eljárás nem folyik ellenem. 



II. 

 

Korábbi – öt éven belüli – munkaviszonyom, szolgálati viszonyom, közalkalmazotti vagy köztisztviselői 

viszonyom megszűnésének oka és módja az alábbi volt: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége a kérelmem 

elbírálása során tartandó meghallgatáson kérdéseket intézhet hozzám az Üttv. 22. § (1) bek. f.) 

pontára tekintettel életmódomra, és magatartásomra vonatkozóan. 

 

A kérdésekre, - melyeknek célja az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra való 

érdemesség tisztázása – válaszolok. 

 

IV. 

 

A jelen nyilatkozatom tartalmi igazságáért felelősséget vállalok.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan előadásom az Üttv. 22.§ (1) bek. f.) pontjára tekintettel 

megalapozhatja a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarából történő kizárás fegyelmi 

büntetést. 

 

 

Kelt:                                     2018.év              hó            .napján 
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                                                                                                                         aláírás 


