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5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat

az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról1

1 Megjelent: Igazságügyi Közlöny 1999/6.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 112. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes ülése az alábbi
szabályzatot alkotta:

I. Az ügyvéd névhasználata

1. Az ügyvéd hivatásának gyakorlásakor a saját családi nevét és utónevét
vagy a lánykori nevét, valamint doktori címét használja az ügyvédi minőségre
utalással [Üt. 11. § (1) bek.].

2. Az ügyvédi kamara elnöksége engedélyezheti, hogy az ügyvéd a férje
nevét és saját utónevét használja, valamint azt is, hogy az ügyvéd az Ütv.
hatálybalépése előtt az ügyvédi kamarába bejegyzett nevét használhassa.

3. A személyi igazolványban feltüntetett nevet és a 2. pont alapján
engedélyezett nevet is be kell vezetni az ügyvédi névjegyzékbe és az ügyvéd
igazolványába.

4. Azok az ügyvédek, akiknek ugyanabban a kamarában a családi és utóneve
azonos, megkülönböztető szót vagy betűt kötelesek használni.

5. Több hasonló nevű ügyvéd névhasználatánál - megállapodásuk hiányában
- az egyes kamarai bejegyzések idősorrendjében korábban bejegyzett ügyvéd
jogosult az ügyvédi névhasználatát megválasztani.

II. Az ügyvédi iroda névhasználata

6. Az ügyvédi iroda neve egy vagy több tagjának az Üt. 11. §-ának (1)
bekezdése szerint használható nevéből, illetve több tagjának családi nevéből
és az „ügyvédi iroda”, továbbá több tag esetén a „társa” vagy „társai”
kifejezésekből tevődik össze.

7. Az egy családi nevet használó irodák névazonossága esetén az irodák
megkülönböztető szót vagy betűt kötelesek használni jelen szabályzat 4-5.
pontjának megfelelő alkalmazásával.

8. Az ügyvédi iroda az Ütv. hatálybalépésekor jogszerűen használt neve a
törvény hatálybalépése után is használható.

III. A külföldi jogi tanácsadóval kapcsolatos névhasználat

9. A külföldi jogi tanácsadóval együttműködő magyar ügyvéd vagy a magyar
ügyvédi iroda névviselésére az 1-9 alatti rendelkezések úgy alkalmazandók,
hogy a magyar ügyvéd vagy a magyar ügyvédi iroda elnevezését követően fel
lehet tüntetni a külföldi jogi tanácsadó, illetve a külföldi iroda nevét és az
együttműködésre való utalást.

10. A külföldi jogi tanácsadó tevékenysége során - a külföldi jogi tanácsadói
minőségére utalással - használhatja a saját személynevét, külföldi irodája
nevét a bejegyzésének államában nyilvántartott formában. [Üt. 92. §-ának (4)
bek.]
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11. Az ügyvéd és az ügyvédi iroda a külföldi partnerének nevét csak akkor
használhatja, ha nála vagy az irodában a partner által küldött külföldi jogi
tanácsadó működik.

IV. Ügyvédi tábla, levélpapír és bélyegző használata

12. Az ügyvéd névtábláján:
- ügyvédi mivolta,
- azon szakképesítésének megjelölése, amelyről szakjogász vagy egyéb

hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik,
- irodája, alirodája címe, telefon- és telefaxszáma és félfogadási ideje,
- a területi kamara hivatalos címere, illetve a „paragrafus” jel,
- külföldi jogi tanácsadó alkalmazása, illetve külföldi irodával való

együttműködése esetén neve mellett a külföldi kapcsolat
tüntethető fel.

13. Ügyvédi névjegyen a névtáblán feltüntetett adatok közölhetőek.
14. Az ügyvédi levélpapíron a névtáblán feltüntetett adatok közölhetőek,

valamint megállapodás alapján az együttműködő belföldi ügyvédi irodák neve,
címe és telefonszáma.

15. Ügyvédi gumibélyegzőn az ügyvéd vagy iroda neve, címe, telefonszáma
és adószáma tüntethető fel.

16. Az ügyvédi szárazbélyegzőn az ügyvéd neve, ügyvédi mivolta, az ügyvédi
kamara neve és jelvénye, továbbá az ügyvéd kamarai anyakönyvi lapszáma
tüntethető fel.

17. Az ügyvéd köteles a névtábláját elhelyezni annak az épületnek a
bejáratánál, ahol az irodája található.

V. Hatályba léptető rendelkezések

18. A szabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes ülése 1999.  március
1-jén fogadta el.

19. A szabályzat az Igazságügyi Közlönyben történő közzététellel1

1 1999. VI. 30.

 lép
hatályba.

Ezzel egyidejűleg az ügyvédi névhasználatról szóló 1991. november 4-én kelt
Iránymutatás hatályát veszti.
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