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A Magyar Ügyvédi Kamara közérdekből nyilvános adatainak közzétételi listája 

 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok  

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők  

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok  

1. Hivatalos név (teljes név) Magyar Ügyvédi Kamara 

2. Székhely 1055 Budapest, Szalay utca 7. 

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 1055 Budapest, Szalay utca 7. 

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben 

körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 

+36-1-3119-800, +36-1-3311-773 

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, 

illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 

+36-1-3117-867 

6. Központi elektronikus levélcím muk@muknet.hu 

7. A honlap URL-je https://www.mük.hu 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, 

telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 

Központi ügyfélszolgálat: 

cím: 1055 Budapest, Szalay utca 7. 

telefonszám: +36-1-3119-800, +36-1-3311-773 

fax: +36-1-3117-867 

e-mail: muk@muknet.hu 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Dr. Fekete Tamás főtitkár 

10. Az ügyfélfogadás rendje Általában: 

Naponta 9:00-15:00 

Végrendeletek benyújtása: 

Hétfő-péntek 9:30-13:00 

mailto:muk@muknet.hu
https://www.mük.hu/
mailto:muk@muknet.hu
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II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik 

megnevezésével) 

200226_MÜK_szervek_táblázat.docx 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői  

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi 

tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, 

postacím, elektronikus levélcím) 

dr. Bánáti János elnök 

cím: 1055 Budapest, Szalay u. 7. 

e-mail: muk@muknet.hu 

tel: +36-1-3119-800, +36-1-3311-773 

fax: +36-1-3117-867 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali 

elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 

Elnökség: dr. Bánáti János elnök 

e-mail: muk@muknet.hu 

 

Főtitkár: dr. Fekete Tamás 

e-mail: muk@muknet.hu 

 

Adatvédelmi Tisztviselő: dr. Szuchy Róbert 

e-mail: robert.szuchy@bslaw.hu 

 

Összeférhetetlenségi Bizottság: 

dr. Ladányi Tamás elnök 

e-mail: muk@muknet.hu 

 

Országos Fegyelmi Bizottság 

dr. Hofszang Katalin elnök 

e-mail: fegyelmi@muknet.hu 

 

Oktatási és Akkreditációs Bizottság 

dr. Bógyi Attila elnök 

mailto:muk@muknet.hu
mailto:muk@muknet.hu
mailto:robert.szuchy@bslaw.hu
mailto:muk@muknet.hu
mailto:fegyelmi@muknet.hu
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e-mail: oktatas@muknet.hu 

 

Felügyelő Bizottság 

dr. Garajszki Zoltán elnök 

e-mail: muk@muknet.hu 

 

Törvényelőkészítési és Elvi Bizottság 

dr. Réti László elnök 

e-mail: muk@muknet.hu 

 

Szakmai Bizottság 

dr. Kovács Kázmér elnök 

e-mail: muk@muknet.hu 

 

Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat 

dr. Csere Bálint elnök 

e-mail: jogtanacsos@muknet.hu 

 

Országos Alkalmazott ügyvédi Tagozat 

dr. Keöves András elnök 

e-mail: muk@muknet.hu 

1.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 

 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes 

neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus 

levélcím) 

A Magyar Ügyvédi Kamara irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt nem áll közfeladatot ellátó szerv. 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je 

A Magyar Ügyvédi Kamara irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt nem áll közfeladatot ellátó szerv. 

mailto:oktatas@muknet.hu
mailto:muk@muknet.hu
mailto:muk@muknet.hu
mailto:muk@muknet.hu
mailto:jogtanacsos@muknet.hu
mailto:muk@muknet.hu
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3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának 

vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, 

ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje 

A Magyar Ügyvédi Kamara irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt nem áll közfeladatot ellátó szerv. 

1.3. Gazdálkodó szervezetek  

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, 

földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó 

szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással 

rendelkezik 

A Magyar Ügyvédi Kamara többségi tulajdonában, illetve 

közvetlen irányítása alatt nincs gazdálkodó szervezet. 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása A Magyar Ügyvédi Kamara többségi tulajdonában, illetve 

közvetlen irányítása alatt nincs gazdálkodó szervezet. 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve A Magyar Ügyvédi Kamara többségi tulajdonában, illetve 

közvetlen irányítása alatt nincs gazdálkodó szervezet. 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv 

részesedésének mértéke 

A Magyar Ügyvédi Kamara többségi tulajdonában, illetve 

közvetlen irányítása alatt nincs gazdálkodó szervezet. 

1.4. Közalapítványok  

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, 

amelyek alapítói jogát ő gyakorolja 

A Magyar Ügyvédi Kamara nem gyakorolja közalapítvány alapítói 

jogát. 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye A Magyar Ügyvédi Kamara nem gyakorolja közalapítvány alapítói 

jogát. 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása A Magyar Ügyvédi Kamara nem gyakorolja közalapítvány alapítói 

jogát. 

1.5. Lapok  

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nincs a Magyar Ügyvédi Kamara által alapított lap. 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és 

kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, 

elektronikus levélcím) 

Nincs a Magyar Ügyvédi Kamara által alapított lap. 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nincs a Magyar Ügyvédi Kamara által alapított lap. 
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1.6. *  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet 

gyakorló szerv 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági 

döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek 

hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy 

felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége 

(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának 

címe 

Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Igazságügyi 

Minisztérium 

cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 

postacím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

e-mail: lakossag@im.gov.hu 

telefon: +36-1-795-1000 

fax: +36-1-795-0359 

honlap: https://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági 

döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek 

hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy 

felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának 

elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 

ügyfélfogadásának rendje 

Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Igazságügyi 

Minisztérium 

cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 

postacím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

e-mail: lakossag@im.gov.hu 

telefon: +36-1-795-1000 

fax: +36-1-795-0359 

honlap: https://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium 

1.7. Költségvetési szervek  

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a 

költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, 

a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye 

A Magyar Ügyvédi Kamara irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt nem áll költségvetési szerv. 

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A Magyar Ügyvédi Kamara irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt nem áll költségvetési szerv. 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi 

A Magyar Ügyvédi Kamara működésére vonatkozó alapvető 

jogszabály innen érhető el:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm#lbj9id4d1d
https://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium
https://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium
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szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat 

vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes 

szövege 

1.1. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. 

törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700078.tv 

1.2. A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya: 

https://net.jogtar.hu/muk?docid=A1700661.MUK&getdoc=1 

1.3. A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatai: 

https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors 

1.4. Adatvédelmi szabályzat 

https://b2200d98-a0ba-44c2-b39c-

444faf48ae39.filesusr.com/ugd/1ea598_e285b21467824f378e308c

19be062a7a.pdf  

2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről 

szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven 

A Magyar Ügyvédi Kamara országos illetékességgel 

a) gondoskodik az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak 

jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését, 

b) az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályokat alkot, 

c) véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos 

kérdésekben, 

d) vezeti az ügyvédi kamarai nyilvántartást, továbbá biztosítja az 

ehhez kapcsolódó műszaki-informatikai feltételeket, 

e) gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról, 

f) összeállítja a szakmai képzések és továbbképzések tematikáját, 

g) önállóan vagy más szakmai kamarával együtt országos 

levéltárat (a továbbiakban: ügyvédi levéltár) működtet és tart fenn, 

valamint 

h) ellátja a jogszabályban és a szabályzataiban meghatározott 

feladatokat. 

3. *  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes 

leírása 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700078.tv
https://net.jogtar.hu/muk?docid=A1700661.MUK&getdoc=1
https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors
https://b2200d98-a0ba-44c2-b39c-444faf48ae39.filesusr.com/ugd/1ea598_e285b21467824f378e308c19be062a7a.pdf
https://b2200d98-a0ba-44c2-b39c-444faf48ae39.filesusr.com/ugd/1ea598_e285b21467824f378e308c19be062a7a.pdf
https://b2200d98-a0ba-44c2-b39c-444faf48ae39.filesusr.com/ugd/1ea598_e285b21467824f378e308c19be062a7a.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm#lbj12id4d1d
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm#lbj13id4d1d
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II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos 

adatok 

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként 

és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör 

gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége másodfokú hatóságként jár 

el a kamarai hatósági ügyekben. 

A kamarai hatósági ügyek a következők: 

a) felvétel a területi kamarába, 

b) a kamarai tagság megszüntetése, 

c) a kamarai formaváltás, 

d) a kamarai tagság megszűnésének megállapítása, 

e) az ügyvédi kamarai nyilvántartás vezetése, 

f) az ügyvédi irodák nyilvántartásának a vezetése, 

g) az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a fegyelmi eljáráson 

kívüli felfüggesztése, valamint annak a megszüntetése, 

h) az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének és szüneteltetése 

meghosszabbításának az engedélyezése, 

i) az ügyvédjelölt foglalkoztatására, valamint az irodagondnoki 

tevékenység folytatására való jogosultság nyilvántartása, 

j) az irodagondnok kijelölése és kijelölésének megszüntetése, 

k) az átjegyzés, 

l) hatósági bizonyítvány kiadása, 

m) az arcképes igazolvány kiadása és visszavonása, valamint 

n) az ügyvédi tevékenység, valamint az ügyvédasszisztensi 

tevékenység hatósági ellenőrzése. 

A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységet 

Magyarországon eseti jelleggel folytató európai közösségi jogász 

bejelentésben szereplő adatait egyéves időtartamra hivatalból 

nyilvántartásba veszi. 

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként 

és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége országos illetékességgel jár 

el. 
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3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az 

ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása 

A Magyar Ügyvédi Kamara eljárásaiban az azonosításhoz 

szükséges okiratokon vagy adatokon kívül nincsenek kötelezően 

használandó dokumentumok. 
 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási 

illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a 

fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 

000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 

500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem 

állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.  

Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a 

végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni 

fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés 

felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés 

illetékét kell megfizetni. 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető 

eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást 

megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), 

ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 

1055 Budapest, Szalay utca 7. 

Hétköznapokon 9:00 és 15:00 között. 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást 

megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökség a hatáskörébe tartozó 

ügyben 30 napon belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő 

letelte utáni első testületi ülésen határoz. 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének döntése ellen nincs 

helye fellebbezésnek. 

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt 

formanyomtatványok listája 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok a következő linken 

érhetők el: 

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe 

vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás 

https://epapir.gov.hu 

https://eugyintezes.magyarugyvedikamara.hu/ 

https://epapir.gov.hu/
https://eugyintezes.magyarugyvedikamara.hu/
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10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az 

ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

1.1. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. 

törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700078.tv 

1.2. A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya: 

https://net.jogtar.hu/muk?docid=A1700661.MUK&getdoc=1 

1.3. A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatai: 

https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors 

az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjról szóló 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások  

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése 

A Magyar Ügyvédi Kamara nem nyújt közszolgáltatást. 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások tartalmának leírása 

A Magyar Ügyvédi Kamara nem nyújt közszolgáltatást. 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás 

A Magyar Ügyvédi Kamara nem nyújt közszolgáltatást. 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke 

A Magyar Ügyvédi Kamara nem nyújt közszolgáltatást. 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai  

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve 

nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, 

az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen 

kérdőív) jegyzéke 

1. Ügyvédi Kamarai Nyilvántartás 

formátum: 

az adatkezelés célja: 

az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) c) e) pontjai 

azzal, hogy különleges adatok esetében GDPR 9. Cikk (2) bek a) 

d) g) j) pontjai 

az érintettek köre: kamarai tagok, nyilvántartottak 

az adatok forrása: a kamarai tag, nyilvántartott adatszolgáltatása, 

adattovábbítás. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700078.tv
https://net.jogtar.hu/muk?docid=A1700661.MUK&getdoc=1
https://net.jogtar.hu/muk-kereso/gyors
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2. Központi Végrendeleti Nyilvántartás 

formátum: 

az adatkezelés célja: 

az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a), b), c) e) 

pontjai 

 azzal, hogy eljárással esetlegesen megismert, érintett különleges 

adatok esetében GDPR 9. Cikk (2) bek. a) d) g) j) pontjai 

az érintettek köre: magánvégrendeletet letétbe helyezni 

szándékozók és jogi képviselőik 

az adatok forrása: az érintettek vagy jogi képviselőik 

adatszolgáltatása 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái 

személyes és nem személyes adatok 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és 

feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja 

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és 

feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei 

A kamarai hatósági eljárásban készített hitelesített vagy 

hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha e Melléklet 

kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 

100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem 

hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint. 

A közérdekű adatigénylés költségeit a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza meg. 

A csoportosított adatszolgáltatás díját az ügyvédi kamarai 

nyilvántartás adataiból történő csoportosított adatszolgáltatás 

eljárási díjáról szóló 2/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat határozza 

meg. 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok  

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Ügyvédek Lapja 
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2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása A kiadványban megjelennek a kamarai munkával kapcsolatos 

fontosabb információk, az ügyvédi hivatással és 

törvényértelmezéssel, az ügyvédség és más jogi hivatásrendekkel 

és jogi intézményekkel kapcsolatos írások. 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Az Ügyvédek Lapját minden ügyvédi kamarai tag kézhez kapja. 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés 

mértéke vagy az ingyenesség ténye 

Az Ügyvédek Lapja a kamara tagjai számára ingyenesen elérhető 

kiadvány 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések  

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Az Elnökség: összehívja a küldöttgyűlést, javaslatot tesz az ülés 

napirendjére, előkészíti a küldöttgyűlés működését, megszervezi a 

küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását. 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) 

módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele 

jelen van. A küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén, a 

legalább nyolc nappal későbbre, azonos napirenddel összehívott 

küldöttgyűlés az eredeti napirend tekintetében - a megjelentek 

számára tekintet nélkül - határozatképes. 

A küldöttgyűlés levezető elnöki feladatait az Elnök vagy a 

helyettesítésére általa kijelölt elnökhelyettes látja el. 

A küldöttgyűlés megnyitása után a küldöttgyűlés a IV.7. pont 

szerinti indítványról határoz. 

A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza 

az előterjesztések és a hozzászólások lényegét, valamint a 

határozatok szövegét. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés jelenlévő 

tagjai közül az Elnök által kijelölt tag készíti el és azt az Elnök és 

a Főtitkár - távollétük esetén a levezető elnök és egy erre felkért 

jelenlévő tag - hitelesíti. 

A küldöttgyűlés bármely tagja kérheti, hogy különvéleményét - 

amennyiben azt öt napon belül írásban is előterjeszti - a 

küldöttgyűlés jegyzőkönyvéhez csatolják. 
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4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 1055 Budapest, Szalay utca 7. 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), 

valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói 

[Link] 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), 

valamint nyilvánossága 

[Link: Hírek, aktualitások] 

Nyilvánossága: a küldöttgyűlés nem nyilvános. 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A küldöttgyűlés nem nyilvános. 

8. A testületi szerv üléseinek napirendje [Link] 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása [Linkek kellenek] 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása 1. MÜK szabályzatok 

2. Egyéb küldöttgyűlési határozatok 

3. Elnökségi határozatok 

4. Egyéb elnökségi aktusok 

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) 1. MÜK szabályzatok 

2. Egyéb küldöttgyűlési határozatok 

3. Elnökségi határozatok 

4. Egyéb elnökségi aktusok 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem 

korlátozza 

[Link] 

4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény 

alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, 

jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény 

alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, 

jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás időpontjától 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm#lbj14id4d1d
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm#lbj15id4d1d
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7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának 

indokairól 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok  

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok 

eredményei és indoklásuk 

A Magyar Ügyvédi Kamara nem írt ki pályázatot. 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények  

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A Magyar Ügyvédi Kamara közleményei, hirdetményei a 

következő oldalon érhetőek el: https://www.mük.hu/koezlemenyek 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése  

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok megismerésének rendjét a Magyar Ügyvédi 

Kamara közzétételi szabályzatáról szóló …/2020 (… …) MÜK 

elnöki határozat szabályozza.  

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes 

szervezeti egység neve 

A Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes 

szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

cím: 1055 Budapest, Szalay utca 7. 

telefonszám: +36-1-3119-800, +36-1-3311-773 

fax: +36-1-3117-867 

e-mail: muk@muknet.hu 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Szuchy Róbert - Szuchy Ügyvéd Iroda 

1054 Budapest, Aulich utca 8. III/1. 

Elérhetőségek: 

e-mail: robert.szuchy@bslaw.hu 

Tel.: +3617001035 

Mobil: +36203336708 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott 

szervre vonatkozó adatai 

 

mailto:muk@muknet.hu
mailto:robert.szuchy@bslaw.hu
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6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, 

hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

az ügyvédi kamarai nyilvántartás adataiból történő csoportosított 

adatszolgáltatás eljárási díjáról szóló 2/2019. (VI. 24.) MÜK 

szabályzat 
 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, 

amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

A Magyar Ügyvédi Kamara nem kötött szerződést közérdekű 

adatok hasznosítására. 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák  

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A Magyar Ügyvédi Kamarára nem vonatkozik különös közzétételi 

lista. 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Az Üttv. 131. § (8) bekezdése szerint a Magyar Ügyvédi Kamara 

honlapján anonim módon közzé kell tenni a fegyelmi tanács 

jogerős határozatát: https://www.mük.hu/anonimizalt-fegyelmi-

hatarozatok 

3. Gazdálkodási adatok  

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések  

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája  

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - 

nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései  

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok  

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény  

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának 

jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és 

értékük, időbeli változásuk 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

https://www.mük.hu/anonimizalt-fegyelmi-hatarozatok
https://www.mük.hu/anonimizalt-fegyelmi-hatarozatok
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V. Közzétételi egység: Működési statisztika  

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló 

statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

Nincs ilyen. 

3.2. Költségvetések, beszámolók 

 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések  

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései https://www.mük.hu/koeltsegvetes 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói https://www.mük.hu/koeltsegvetes 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása  

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön 

jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói 

https://www.mük.hu/koeltsegvetes 

3.3. Költségvetések, beszámolók  

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi 

juttatásaira vonatkozó összesített adatok 

a személyi juttatások értéke összesen: 151.496.000,- Ft 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres 

juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 

85.476.000,- Ft 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Megbízási díj, nem tiszteletdíjas bizottsági tagok jutalma, egyéb 

jutalom összesen: 22.500.000,- Ft. 

II. Közzétételi egység: Támogatások  

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 

fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 

fejlesztési támogatások célja 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 

fejlesztési támogatások összege 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

https://www.mük.hu/koeltsegvetes
https://www.mük.hu/koeltsegvetes
https://www.mük.hu/koeltsegvetes
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4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 

fejlesztési támogatási program megvalósítási helye 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

III. Közzétételi egység: Szerződések  

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt 

meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 

megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni 

értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 

megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, 

határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett 

adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül 

összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó 

nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe 

venni. 

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - 

szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított 

összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel 

kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók  

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati 

kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat 

eredménye) 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések  

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen 

egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-

képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, 

szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által 

ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó 

kifizetések címzettjei 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 



17 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések   

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra 

vonatkozó szerződések 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés  

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 

megkötött szerződésekről 

A Magyar Ügyvédi Kamara tekintetében nem releváns. 

 


