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Ügyvédi Társulási Megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről 

dr. Lóczi Boglárka egyéni ügyvéd (székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. 

1/122., KASZ: 36073848), 

másrészről a 

VÁZSONYI Ügyvédi Iroda (székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka u. 10/B III. 28., 

Adószám: 19317665-1-03, Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara nyilvántartási 

szám: 170, képviseli: dr. Vázsonyi Miklós irodavezető ügyvéd, KASZ: 36073981), 

mint alapító tagok (a továbbiakban Alapítók) között az ügyvédi tevékenységről 

szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 101. § (1) bekezdése alapján az alábbiak 

szerint. 

Alapadatok 

1. Alapítók nyilatkoznak, hogy a mai napon az Üttv. 101. § (1) alapján ügyvédi 

társulást hoznak létre.  

2. Az ügyvédi társulás neve az Alapítók vezetékneveinek kezdőbetűire (Lóczi-

Vázsonyi: L-V) utalva, valamint a névkizárólagosság elvét is figyelembe véve: 

Lex Virtutis Ügyvédi Társulás. 

3. Az ügyvédi társulás létrejöttének időpontja: 2022.04.27. 

4. Az ügyvédi társulás határozatlan időre jön létre. 

5. Az ügyvédi társulás székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka u. 10/B III. 28. 

6. Az ügyvédi társulás az Üttv. 101. § (1) alapján nem jogi személy, önálló 

jogalanyisággal nem rendelkezik. 

7. Az ügyvédi társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. 

Az ügyvédi társulás célja 

8. Az ügyvédi társulás az Üttv. 101. § (1) alapján tartós ügyvédi tevékenység 

közös ellátása céljából jön létre. E tartós ügyvédi tevékenység az ügyvédi 

társulásban részt vevő tagok munkájának kölcsönös támogatása, 

hatékonyságának növelése, továbbá munkamegosztás és minőségbiztosítás, 

valamint komplexebb és nagyobb ügyvédi kapacitást igénylő megbízások 

sikeres közös teljesítése érdekében jön létre. 

9. Az ügyvédi társulás létrehozásának egyik jelentős motivációját az képezi, 

hogy összetettebb és nagyobb volumenű ügyeket több ügyvéd közös 

munkájával és együttműködésével versenyképesebben lehet képviselni, mint 

ilyen jellegű együttműködés és társulás nélkül. Az ügyvédi csapatként való 

fellépés lehetősége az egyes tagok által képviselt egyéni kompetenciák 
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szinergiája miatt olyan igények kielégítésére is lehetőséget ad, amit társulás 

nélkül az egyes tagok önállóan nem tudnának teljesíteni. 

10. Az ügyvédi társulás a működése során a tagjai között megosztott know-how 

jellegű ismereteket gyűjt, így jelentősen hozzájárul tagjai szakmai 

továbbfejlődéséhez is, és egy kreatív szervezetet eredményez. 

Szervezet 

11. Az ügyvédi társulás legfőbb szerve a Taggyűlés, amely az ügyvédi társulásban 

résztvevő tagok összessége. 

12. Az ügyvédi társulás nevében határozatot kizárólag a Taggyűlés hozhat. A 

Taggyűlés határozatait a Határozatok Könyvében rögzíteni kell. Ennek 

naprakész vezetése az ügyvédi társulást vezető ügyvéd feladata. 

13. Az ügyvédi társulást a jelen megállapodásban képviselőnek kinevezett tag 

elnökként önállóan és teljes joggal képviseli. 

14. Az ügyvédi társulás első képviselője: dr. Lóczi Boglárka egyéni ügyvéd (KASZ: 

36073848), alapító tag, akinek megbizatása 2023.04.26-ig tart. 

15. A jelen ügyvédi társulási megállapodás írásban módosítható. A módosításokat 

a Taggyűlés (a Taggyűlésen megjelentek számától függetlenül) az ügyvédi 

társulásban résztvevő tagok egyszerű többségének szavazata útján végzi. 

16. A Taggyűlésen minden tag egyenlő szavazati joggal rendelkezik. 

17. A Taggyűlés nem határozhatja el az ügyvédi társulás megszüntetését, mivel a 

megszüntetés tárgyában történő döntés az utolsóként az ügyvédi társulásban 

maradt ügyvéd kizárólagos privilégiuma. 

18. Az e megálapodásban nem említett kérdésekben a Taggyűlésen megjelent 

tagok egyszerű többsége dönt. 

19. Az Üttv. 101. § (3) alapján az ügyvédi társulás nevét, létrejöttét, megszűnését, 

az ügyvédi társulást vezető, képviselő ügyvéd nevét, az ügyvédi társulásban 

részt vevő ügyvédek nevét, az ügyvédi társulásban résztvevők 

névhasználatának módját, illetve a résztvevők személyében történt változást 

írásba kell foglalni, valamint a területi kamarának be kell jelenteni. E 

bejelentésért az ügyvédi társulást képviselő ügyvéd a felelős. 

Tagság 

20. Az Üttv. 101. §  (2) alapján az ügyvédi társulás tagja ügyvéd, európai 

közösségi jogász, külföldi jogi tanácsadó vagy ügyvédi iroda lehet. 

21. Az ügyvédi társulásban résztvevők személyében történt változás miatt e 

társulási megállapodás módosítása nem szükséges, mert e megállapodás az 

ügyvédi társulás létesítő okiratának minősül, nem a tagjegyzékének. 

22. Az ügyvédi társulásban résztvevők listáját a Tagjegyzék tartalmazza, amely a 

területi kamarának történő későbbi bejelentések alapdokumentuma. 

23. Az ügyvédi társulás létrejöttének területi kamarához történő bejelentésekor 

Tagjegyzék csatolása nem szükséges, mivel az Alapítók személye e 

megállapodásból egyértelműen kiderül. 

24. A Tagjegyzék naprakész vezetéséért az ügyvédi társulást képviselő ügyvéd 

felelős.  
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25. A Tagjegyzék az ügyvédi társulásban résztvevő tagok előtt nyilvános. 

26. Az ügyvédi társulást vezető, képviselő személy az ügyvédi társulás tagja, 

ügyvédi iroda tag esetén annak irodavezetője lehet. 

27. Az ügyvédi társulást bármelyik tag legalább tizenöt napos határidővel 

felmondhatja. 

28. Új tag felvételéhez a Taggyűlés jelen lévő tagjainak egyszerű többségi 

szavazata szükséges. 

29. A tagfelvétel a Taggyűlés elé akkor terjeszthető elő, ha a felvételét kérő tag 

nyilatkozik, hogy a jelen ügyvédi társulási megállapodás rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

30. Tag kizárásához a Taggyűlés (megjelentektől független) teljes létszáma 

szerinti egyszerű többség szükséges. 

Működés 

31. Az ügyvédi társulás tagja a Taggyűlés ülésén tagsági jogait személyes 

részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is 

gyakorolhatja. Ennek érdekében az igénybe vehető elektronikus hírközlő 

eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját e 

megállapodás úgy határozza meg, hogy minden olyan internetes elektronikus 

eszköz alkalmas a Taggyűlés elektronikus megtartására, amely a képet és a 

hangot egyidőben továbbítja a hívásban résztvevők számára, mert  ekkor a 

tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 

kommunikáció biztosítottnak tekinthető. 

32. A Taggyűlések nem határnaphoz, hanem a képviselő tag által meghirdetett 

határidőhöz kötődnek. A Taggyűlés határidejét a képviselő tag legalább 10 

nappal előre bejelenti a tagok elektronikus elérhetőségein és a Taggyűlés 

Facebook csoportjában. 

33. A Taggyűlés meghirdetett határidejéig a tagok bármikor leadhatják a 

szavazataikat az adott kérdésben, és egymással szabadon és 

korlátozásmentesen kommunikálhatnak az ügyvédi társulás Facebook 

csoportjában. 

34. A Taggyűlés az e megállapodásban rögzített kivételekkel határozatképes, ha a 

leadott szavazatok száma legalább kettő. 

35. Az ügyvédi társulás keretében az Üttv. szerinti ügyvédi megbízás teljesíthető 

abban az esetben, ha az ügyfelvételt az ennek eldöntésére összehívott 

Taggyűlésen a megjelentek többsége támogatja. 

36. Az ügyfelvétel kritériuma az ügyvédi társulás nevéből (lex virtutis = az erény 

törvénye) is adódóan az, hogy a képviselendő ügy az erényeket, a jog céljának 

megfelelően elsősorban az igazságosságot és a méltányosságot szolgálja (ius 

est ars boni et aequi), megfelelve ezzel a híres ókori ügyvéd, Marcus Tullius 

Cicero ajánlásának:  

„Ne quid contra aequitatem contendas, ne quid pro iniuria. Iustitia est regina 

virtutis.“ – „Soha se küzdj igazságos ügy ellen, soha igazságtalan mellett. Az 

igazságosság az erények királynője.“.  
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37. Az ügyfelvételt elsősorban nem az ügyfél érdeke alapozza meg, hanem az, ha 

az ügy ügyvédi képviseletre egyértelműen méltó. 

38. Az ügyvédi társulás által ellátott, szabályszerűen (Taggyűlésen) felvett 

ügyekről az ügyvédi tárulás képviselője naprakész nyilvántartást vezet, ami 

az ügyvédi társulásban résztvevő tagok előtt nyilvános. 

39. Az ügyvédi társulás képviselőjét a Taggyűlés legalább évente újra 

megválasztja akkor, ha az ennek eldöntésére összehívott Taggyűlésen a 

megjelentek többsége az adott ügyvédet képviselőként támogatja a 

Taggyűlésen. 

40. Új képviselő megválasztásáig a korábbi képviselő látja el az ügyvédi társulás 

képviseletét.  

41. Az ügyvédi társulás képviseletét ugyanaz az ügyvéd megszakítás nélkül 

maximum két évig láthatja el, kivéve, ha nincs más jelentkező a szerep 

betöltésére. 

42. E társulási megállapodás ezúton felhatalmazást ad arra, hogy az ügyvédi 

társulás keretében ellátandó ügyre a megbízást az ügyvédi társulás nevében 

az ügyvédi társulást képviselő ügyvéd ellenjegyzésével az ügyvédi társulásnak 

bármely tagja vállalja. 

43. Az ügyvédi társulás útján ellátandó ügy esetén ezt a tényt a megbízási 

szerződésben fel kell tüntetni. 

44. Az ügyvédi társulásként vállalt megbízás teljesítése során – a felek eltérő 

rendelkezése hiányában – az Üttv. 28. § (3) bekezdése szerinti 

kötelezettségek, illetve jogok az ügyvédi társulás minden tagját terhelik, 

illetve megilletik. 

45. Az ügyvédi társulásként vállalt megbízás teljesítésében – a felek eltérő 

rendelkezése hiányában – az ügyvédi társulás tagjai, valamint azoknak az 

Üttv. 28. § (5) bekezdése szerinti tagjai és alkalmazottai járhatnak el. 

46. Az ügyvédi társulásbeli tagságának tényére bármely tag hivatkozhat. Az 

ügyvédi társulás logóját bármelyik tag használhatja. 

47. Az ügyvédi társulás tagjai hozzájárulnak, hogy az ügyvédi társulásra 

hivatkozva a tagok fényképét, nevét, titulusait bármely tag a honlapján és 

dokumentumain feltüntethesse. 

48. Az ügyvédi társulás bármely tagjával (Munkáltató tag) fennálló 

munkaviszony alapján ügyvédjelölt (az Üttv. 62. § (1) alapján) az ügyvédi 

társulás bármely más tagja (Utasító tag) számára ügyvédi tevékenységet 

végezhet. 

49. Az ügyvédi társulás bármely tagjával (Munkáltató tag) fennálló 

munkaviszony alapján ügyvédasszisztens (az Üttv. 104. § (1) alapján) az 

ügyvédi társulás bármely más tagja (Utasító tag) számára ügyvédasszisztensi 

tevékenységet végezhet. 

50. Az ügyvédi társulás bármely tagjával (Munkáltató tag) fennálló 

munkaviszony alapján alkalmazott ügyvéd (az Üttv. 59. § (1) alapján) az 

ügyvédi társulás bármely más tagja (Utasító tag) számára ügyvédi 

tevékenységet végezhet. 
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51. Utasító tag számára végzett ügyvédjelölti vagy ügyvédasszisztensi 

munkavégzés feltétele, hogy a Munkáltató tag az ügyvédjelölt, illetve 

ügyvédasszisztens Utasító tag számára történő munkavégzését engedélyezze. 

52. Utasító tag számára ügyvédjelöltként vagy alkalmazott ügyvédként végzett 

ügyvédi tevékenység esetén az ügyvédjelölt vagy az alkalmazott ügyvéd az 

Utasító tag helyettese lehet, és az Utasító tag utasításai szerint az Utasító tag 

ügyfelei számára az Üttv. 2. § (1) szerinti ügyvédi tevékenységet teljes joggal 

végezhet. 

53. Az ügyvédi társulás által ellátott megbízás díjának ügyfelek számára történő 

kiszámlázását az ügy vitelében résztvevő tagok saját maguk végzik olymódon, 

hogy számlázás előtt konszenzusos úton megegyeznek a tagonként 

kiszámlázott összegek pontos volumenéről. 

54. Az ügyvédi társulás ügymente papírmentes, így elsősorban elektronikusan 

aláírt elektronikus dokumentumokon alapul. A megállapodás az illetékes 

területi ügyvédi kamara számára elektronikusan kerül benyújtásra. 

55. Az ügyvédi társulás elektronikus levelezése (email postafiókja) minden tag 

számára nyilvános. Az ügyvédi társulás email címe: lexvirtutis@gmail.com. 

56. Az ügyvédi társulás megszűnéséről, tagjainak változásáról az ügyvédi 

társulás ügyfeleit értesíteni, és a megbízási szerződéseket szükség szerint 

módosítani kell. 

57. Amennyiben az ügyvédi társulás létszáma egy főre csökken, az utolsó tag 

szabadon dönthet az ügyvédi társulás megszüntetéséről. Ennek a ténynek a 

területi kamarához 30 napon belül történő bejelentéséért felelős. 

Záró rendelkezés 

58. Az ügyvédi társulás működésére az e megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben az Üttv. rendelkezéseit, a Magyar Ügyvédi Kamara és az 

illetékes területi ügyvédi kamara szabályzatait, valamint a Ptk. (2013. évi V. 

törvény) egyesületekre irányadó rendelkezéseit kell ebben a sorrendben 

megfelelően alkalmazni. 

A Felek a jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Kecskemét, 2022.04.27. 

 

Elektronikusan aláírta: 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 dr. Lóczi Boglárka VÁZSONYI Ügyvédi Iroda 

  képviseli: dr. Vázsonyi Miklós 
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