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2/2006. (III. 20.) MÜK SZABÁLYZAT 

az ügyvédi társulásról 

(Ügyvédek, ügyvédi irodák megbízások ellátásában való tartós közremőködése) 

Az ügyvédekrıl szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 112. § (1) bekezdés l) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az ügyvédek, 
ügyvédi irodák megbízások teljesítésében való tartós közremőködésrıl az alábbi szabályzatot 
alkotta: 

I. Az ügyvédi társulás 

(1) Ügyvéd, ügyvédi iroda más ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal - megbízások ellátásában való 
tartós közremőködés [Üt. 23. § (5) bekezdés] céljából - ügyvédi társulást hozhat létre 
(továbbiakban: „ügyvédi társulás”). Az ügyvédi társulás az abban résztvevı tagok szerzıdése 
jogalanyisággal nem rendelkezik. Az ügyvédi társulásban részt vehetnek különbözı ügyvédi 
kamarákban bejegyzett ügyvédek, ügyvédi irodák is. 

(2) A társulásról szóló megállapodást, és a társulás tagjainak személyében bekövetkezı változást 
írásba kell foglalni. 

(3) Az ügyvédi társulás tagjai a társulás tényét nevükben az Üt. 112. § (1) bekezdésének b) 
pontja alapján kiadott szabályzatban foglaltak szerint tüntethetik fel. 

II. Az ügyvédi társulások nyilvántartása 

(1) Az ügyvédi társulás létrejöttét, megszőnését, az ügyvédi társulást vezetı (képviselı) ügyvéd, 
ügyvédi iroda nevét, az ügyvédi társulásban résztvevı ügyvédek, ügyvédi irodák nevét, az ügyvédi 
társulásban résztvevık névhasználatának módját, illetıleg a résztvevık személyében történt 
változást a kamarának be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség az ügyvédi társulást vezetı 
ügyvédet, ügyvédi irodát terheli, amelynek az okot adó tény keletkezésétıl számított 30 napon 
belül köteles eleget tenni. Különbözı ügyvédi kamarákban bejegyzett ügyvédek, ügyvédi irodák 
társulása esetén a bejelentést valamennyi érintett ügyvédi kamaránál meg kell tenni. 

(2) A jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen létrehozott ügyvédi társulást a kamara 
nyilvántartásba veszi. 

(3) Az ügyvédi társulást a kamara törli a nyilvántartásból, ha bejelentették megszőnését, illetıleg 
ha az ügyvédi társulást vezetı ügyvédi iroda megszőnik vagy az ügyvédi társulást vezetı ügyvéd 
kamarai tagsága megszőnik. 



III. A megbízási jogviszony 

(1) Az Üt. 25. §-ában foglalt korlátozó rendelkezéseket az ügyvédi társulás bármely tagja által 
vállalt megbízás vonatkozásában az ügyvédi társulás minden tagjára alkalmazni kell. 

(2) Az ügyvédi társulás keretében ellátandó ügyre az ügyvédi társulást vezetı ügyvéd, ügyvédi 
iroda vállalja a megbízást. A megbízást az ügyvédi társulást létrehozó szerzıdés felhatalmazása 
alapján az ügyvédi társulást vezetı ügyvéd, ügyvédi iroda ellenjegyzésével az ügyvédi társulás tagja 
is elvállalhatja. Az ügyvédi társulásként vállalt megbízás teljesítésében az ügyvédi társulás többi 
résztvevıje közremőködıként [Üt. 23. § (5) bekezdés] jár el. 

(3) Az ügyvédi társulás útján ellátandó ügy esetén ezt a tényt a megbízási szerzıdésben fel kell 
tüntetni. 

IV. Hatálybalépés 

(1) A jelen Szabályzat az Igazságügyi Közlönyben való közzététel napján lép hatályba. 
(2) Az ügyvédek, ügyvédi irodák között a hatálybalépést megelızıen az Üt. 23. § (5) 

bekezdésében meghatározott közremőködéssel ügyvédi megbízások tartós, együttes ellátására 
létrejött, írásba foglalt megállapodásokat ügyvédi társulásnak kell tekinteni, ha a megállapodást az 
abban vezetıként (képviselıként) feltüntetett ügyvéd, ügyvédi iroda az e Szabályzat II. 1. pontja 
alapján a hatálybalépéstıl számított 30 napon belül bejelenti. 


