A FEJÉR MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA 1/ 2016. (01.28.) Elnökségi határozatával
módosított1
1/2013. (02.07.) sz.; 1/2014 (02.06.) és 1/2015 (02.12.) ELNÖKSÉGI HATÁROZATA
a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarában 2016. évre érvényes kamarai tagdíjakról
PREAMBULUM
A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége az ügyvédekről szóló, módosított 1998. évi XI. évi
törvény (Üt.) 106.§ (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a tagdíjak
összegét a jelen határozattal állapítja meg.

1. TAGDÍJ
1.1. Tagdíj fizetésére a kamara 80. életévét el nem ért tagja, illetve az Üt. alapján vele egy
tekintet alá eső, a kamara által önjogon nyilvántartott személy köteles. Tagdíj az alkalmazotti
státusú nyilvántartottal (alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt) kapcsolatos díj, melyet
munkáltatójának- vagy együttműködési viszonyban álló önjogon nyilvántartott személynek kell
megfizetnie. Ugyancsak tagdíj a nyilvántartásba vétellel, a típusváltással kapcsolatos díj,
valamint az ügyintézési pótdíj. Ezek áthárításáról munkáltató a vonatkozó pénzügyi és más
jogszabályok keretei és következményei között köthet külön megállapodásokat.
1.2. A 2016. évi éves tagdíj összesen: 84.000 Ft/év, mely havonta egyenlő, 7.000 Ft. – os
összegben esedékes.
1.3. A havonta esedékes tagdíj-rész megfizetésének határideje a hónap 10. napja. A havi tagdíjrészt abban az esetben is teljes összegben kell megfizetni, ha a tagság az adott hónapon belül
keletkezik, illetve szűnik meg.
1.4. Azok az ügyvédek, akiket bármely ügyvédi kamarából a bejegyzési kérelmük előterjesztését
megelőző öt éven belül, tagdíj nemfizetés miatt töröltek, az ügyvédi kamarai bejegyző határozat
és az ügyvédi eskü letétele közötti időben kötelesek a tárgyévre érvényes tagdíjat egy évre előre
befizetni.
1.5. A kamarai tagdíj megfizetésének elmaradása a 4. pontban írt ügyintézési pótdíj megfizetési
kötelezettség keletkezésén kívül az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 20. § (1)
bekezdésének c) pontjában írt jogkövetkezménnyel jár.
1.6. A kamarai tagdíj befizetése elsődlegesen átutalással történhet a Fejér Megyei Ügyvédi
Kamara CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700093-42449704-5110005.sz. számlájára, vagy az Otp.
Bank Nyrt-nél vezetett 11736006-20213936.sz. számlájára, vagy közvetlenül a kamara
pénztárába.

2. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI DÍJAK
2.1. A Fejér Megyei Ügyvédi Kamarába történő ügyvédi bejegyzéskor a nyilvántartásba vételi díj
300 .000 Ft, s ez irányadó a más területi kamarából átjegyzett ügyvédek részére is.
2.2. Ha a bejegyzésre kerülő ügyvéd a kérelmet megelőzően bármikor, összesen legalább 36
hónapon keresztül ügyvédjelölt volt a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarában, az első havi tagdíj:
160.000 Ft.
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2.3. A nyilvántartásba vételkor fizetendő díj összege magában foglalja a bejegyzéssel kapcsolatos
költségeket, valamint a bejegyzés naptári hónapjának kamarai tagdíját is.
2.4. A már regisztrált a.) alkalmazott ügyvéd ügyvédi bejegyzésekor, b.) ügyvéd alkalmazott
ügyvédi nyilvántartásba vételekor, valamint c.) az európai közösségi jogász hasonló esetben
(„típusváltás”) 20.000 forint típusváltási díjat fizet.

4. ÜGYINTÉZÉSI PÓTDÍJ
4.1. Tagdíjfizetési késedelem esetében a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elektronikus levélben,
majd ennek eredménytelensége esetén ajánlott levélben felszólítást küld ki.
4.2. Az ügyintézési pótdíj a késedelem minden megkezdett 30 napja után 1.000 Ft, amely minden
nem határidőben fizetett díj alapján kerül kiszámításra.

5. A KAMARAI TAGSÁG SZÜNETELÉSE ALATT FIZETENDŐ TAGDÍJ
Az ügyvéd kamarai tevékenysége szünetelésének, illetve felfüggesztésének időtartama alatt
tagdíjként a mindenkori kamarai havi tagdíj 3.000.- Ft, kivéve a gyes/gyed esetét, amikor ez a díj
0.- Ft/hó.
6. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOGÁSZ ÁLTAL FIZETENDŐ TAGDÍJ
6.1. Az európai közösségi jogászokra a tagdíjfizetés tekintetében az ügyvédekre vonatkozó
szabályok alkalmazandók.

7. A KÜLFÖLDI JOGI TANÁCSADÓ ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJ
7.1. Külföldi jogi tanácsadó a kamarai nyilvántartásba vételekor 400.000.- Ft nyilvántartásba
vételi díjat fizet.
7.2. A nyilvántartásba vett külföldi jogi tanácsadó minden megkezdett évben 150.000 Ft összegű
éves nyilvántartási díjat fizet, melynek befizetési határideje: március 31.
7.3. Ha az éves kamarai nyilvántartási díj megfizetésével a külföldi jogi tanácsadó késedelembe
esik, a teljesítésre történő írásbeli felhívás eredménytelensége esetén a külföldi jogi tanácsadó a
nyilvántartásból törölhető.

8. ALKALMAZOTT ÜGYVÉD UTÁN FIZETENDŐ DÍJAK
8.1. A Fejér Megyei Ügyvédi Kamarába történő alkalmazott ügyvédi nyilvántartásba vétel
kérelmezése esetén az alkalmazott ügyvéd első havi tagdíja 280.000.- Ft. Ha a bejegyzésre
kerülő alkalmazott ügyvéd a kérelmet megelőzően bármikor, összesen legalább 36 hónapon
keresztül ügyvédjelölt volt a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarában, úgy az első havi tagdíj 150.000.Ft.
8.3. A nyilvántartásba vételkor fizetendő díj összege magában foglalja a bejegyzéssel kapcsolatos
költségeket, valamint a bejegyzés naptári hónapjának kamarai tagdíját is.
8.4. Az alkalmazott ügyvéd havi tagdíja 4.000.- Ft. Az alkalmazott ügyvéd után fizetendő
tagdíjakra egyebekben az ügyvédekre vonatkozó szabályok alkalmazandók.
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9. ÜGYVÉDJELÖLT UTÁN FIZETENDŐ DÍJAK
9.1. A Fejér Megyei Ügyvédi Kamarába történő ügyvédjelölti felvétel, illetve átjegyzés
kérelmezése esetén 50.000.- Ft nyilvántartásba vételi díjat kell fizetni.
9.2. Az ügyvédjelölt után, ha az alkalmazás megszüntetése a kamaránál nem került bejelentésre –
havonta, a mindenkori kamarai tagdíjának megfelelő összeget, azaz havi 7.000,-Ft-ot kell fizetni,
a munkaszerződés megszűnésének, illetve bejelentésének napjáig.
9.3. Abban az esetben, ha az ügyvédjelöltet a munkaviszony megszűnésének bejelentésekor nem
törlik a kamara nyilvántartásából, a 90 napos türelmi időszak tagdíjfizetésének módja: az
ügyvédjelölt a türelmi időszakkal kapcsolatos tagdíjfizetési kötelezettségét illetően a korábbi,
illetve az időszakot követő esetleges munkáltatójával egyaránt megállapodhat.
9.4. A jelen pontban meghatározott összeg késedelmes megfizetése, vagy a fizetési kötelezettség
elmulasztása a tagdíjfizetési kötelezettség késedelmes vagy nem teljesítése esetére megállapított
jogkövetkezményekkel jár, amelyeket a munkáltatói jogkört gyakorló ügyvéddel
(irodavezetővel) szemben kell alkalmazni.

10. ÖNKÉNTES TAGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉS
A Fejér Megyei Ügyvédi Kamaránál nyilvántartásba vett ügyvéd és európai közösségi jogász
önként felajánlott tagdíj-kiegészítéssel támogathatja a kamarai oktatási és továbbképzési
feladatok hatékonyabb megoldását, konferenciák és külföldi tanulmányutak szervezését.

11. BIZONYLAT
A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vételi díjról, önkéntes tagdíj-kiegészítésről
számlát bocsát ki. Ennek kibocsátása készpénz befizetés esetén a befizetéssel egyidejűleg,
átutalás illetve csekken történő befizetés esetén a befizetést követő 15 napon belül történik.
A tagdíjat e tagdíj határozat alapján kell megfizetni. A tagdíj határozat egyben számlát
helyettesítő okmány, s mint ilyen, költség elszámolására alkalmas forrásbizonylat. Az
ügyvédnek, Európai közösségi jogásznak és az alkalmazott ügyvédet, ügyvédjelöltet
foglalkoztató ügyvédnek/ügyvédi irodának az éves díjfizetést a tagdíj határozat alapján kell
választania, illetve teljesítenie.

12. A RENDELKEZÉS HATÁLYA
A határozatban foglaltak 2016. január 1. napjától alkalmazandók.

