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HATÁROZAT
A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a(z) System
Media Kft. (székhely: 1182 Budapest, Hímesháza u. 21; adószám: 14337716-2-43; továbbképzési
tevékenységért felelős személy: Zelei Mária, kapcsolattartásért felelős személy: Zelei Mária, tel.:
+36306240204, e-mail: zelei.maria@systemmedia.hu, képviseli: Zelei Mária, a továbbiakban: Kérelmező)
Kérelmezőt
a k k r e d i t á l j a,
és az ügyvédi tevékenységet végzők kötelező továbbképzése érdekében
Képzési Helyként
AK001001/2020 akkreditációs számon nyilvántartásba veszi.
Az akkreditáció hatálya e Határozat közlésével kezdődik és 2024.12.31.-ig tart.
A Kérelmező köteles betartani az e Határozatba és a Magyar Ügyvédi Kamara mindenkor hatályos
Továbbképzési Szabályzatában a Képzési Helyekkel szemben támasztott elvárásokat.
E Határozat feljogosítja a Kérelmezőt arra, hogy az akkreditáció hatálya alatt az ügyvédi tevékenység
szempontjából hasznos, azt segítő, annak fejlesztésére alkalmas jogtudományi, államtudományi,
joggyakorlati, közigazgatási tanfolyamot, tréninget, konferenciát tartson (a továbbiakban: Képzési Esemény)
azt követően, hogy ezeket a Bizottság előzetesen nyilvántartásba vette.
E Határozat feljogosítja a Kérelmezőt arra, hogy az akkreditáció hatály alatt viselje a „Magyar Ügyvédi
Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely” címet.
A Kérelmező akkor felel meg az akkreditáció feltételeinek, ha az általa tartott Képzési Eseményekkel, az
ügyvédi tevékenységet gyakorlók szakmai fejlődése érdekében biztosítja
a. a jogszabályi vagy egyéb változások miatt felmerülő új ismeretek hatékony összesítését,
feldolgozását, megértését, rendezését és alkalmazását,
b. a tételes jogi ismeretek megszerzését,
c. a joggyakorlat megismerését,
d. az ügyvédi tevékenységhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítását,
e. az ügyvédi tevékenységet folytatók hivatásrendi szabályainak megismerését és azok gyakorlati
alkalmazását,
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f. a nemzetközi, illetve a hazai ügyvédi tevékenység gyakorlása szempontjából jelentős külföldi jog
megismerését és alkalmazását;
g. a Képzési Esemény közvetlen kapcsolatban áll valamely jogterülettel,
h. a Képzési Esemény támogatja az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges és azt segítő
feltételek megteremtését, az ügyfelekkel való kapcsolattartást, az idegennyelvű információk
megismerését,
i. a Képzési Esemény hozzájárul-e az ügyvédi tevékenységhez szükséges technikai és informatikai
ismeretek elsajátításához, bővítéséhez.
A Továbbképzés tárgya és tematikája nem korlátozódhat csak jogtörténeti, jogelméleti vagy más olyan
ismeretanyagra, amely az ügyvédi tevékenység gyakorlását, illetve feltételei biztosítását nem segíti elő
közvetlenül.
A Kérelmező az akkreditáció hatály alatt és az azt követő 5 éven át köteles a Bizottság által bármikor
ellenőrizhető nyilvántartást vezetni a továbbképzési tevékenységéről, így különösen
a. a megrendezett Képzési Eseményekről, azok nyilvántartási számáról,
b. a Képzési Esemény kreditpontértékéről, a kiadott kreditpontigazolásokról,
c. a részvétel és kreditpont területi kamara felé történő jelentéséről,
d. a Képzési Eseményért felelős személyről,
e. a Képzési Esemény előadóiról, tárgyáról, tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről, a meghirdetés
módjáról,
f. a továbbképzés módszeréről,
g. az esetleges beszámoltatás rendjéről,
h. a résztvevők számáról,
i. a részvétel pénzügyi és egyéb feltételeiről, illetve korlátairól, arról, hogy
j. a Képzési Eseményre területi ügyvédi kamarával, illetve mely területi ügyvédi kamarával létrejött
megállapodás alapján került-e sor,
k. a Képzési Eseményt a Magyar Ügyvédi Kamara kötelezővé tette-e.
A Kérelmező tudomásul veszi, hogy kreditpontra jogosító Képzési Eseményt csak az esemény Bizottság általi
nyilvántartásba vételét és az ahhoz rendelt kreditpontok Bizottság általi megállapítását követően jogosult
meghirdetni.
A Kérelmező az akkreditáció hatály alatt és az azt követő 5 éven át, feltétel nélkül köteles lehetővé tenni a
Bizottság által megbízott ellenőrnek, hogy az akkreditáció feltételeinek fennállását ellenőrizze, és ennek okán
helyszíni ellenőrzést folytasson, és az ellenőrzés érdekében a Képzési Eseményen díjtalanul részt vegyen.
A Kérelmező az akkreditáció hatály alatt és az azt követő 5 éven át, feltétel nélkül köteles lehetővé tenni a vele
a továbbképzés szervezése és bonyolítása érdekében megállapodást kötő területi ügyvédi kamara által
megbízott ellenőrnek, hogy a továbbképzési megállapodás betartását ellenőrizze, és ennek okán helyszíni
ellenőrzést folytasson, és az ellenőrzés érdekében a Képzési Eseményen díjtalanul részt vegyen.
A Kérelmező a Képzési Eseményt követő 5 munkanapon belül köteles a továbbképzésre köteles
résztvevőknek és a résztvevőt nyilvántartó területi kamarának nyilvántartási számmal ellátott, papíralapú,
személyre szóló kreditpontigazolást adni, és ezt a résztvevő továbbképzésre kötelezettnek és az őt
nyilvántartó kamarának elektronikus úton is megküldeni.
A kreditpontigazolásnak tartalmaznia kell
a. a továbbképzésre köteles résztvevő nevét, KASZ jelét és az ügyvédi tevékenység formáját (ügyvéd,
kamarai jogtanácsos, stb.)
b. a nyilvántartó kamara megjelölését,
c. a Képzési Esemény helyét, idejét, tárgyát, az előadót vagy azt a tényt, hogy a Képzési Eseményre elearning útján került sor,
d. a Képzési Esemény tényleges tartamát egész órákban kifejezve,
e. az esetleges beszámoltatás eredményét és
f. a Képzési Eseménnyel megszerzett kreditpontok számát, külön kimutatva a Képzési Eseményt záró
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sikeres beszámoltatásért adott kreditpontot.
A valótlan adatot tartalmazó kreditpontigazolás érvénytelen, miáltal sem a továbbképzésen történő részvétel,
sem a kreditpontszerzés igazolására nem alkalmas.
A kreditpontigazolás cseréje vagy javítása csak a továbbképzésre kötelezett résztvevőt nyilvántartó területi
ügyvédi kamara hozzájárulásával megengedett.
A Kérelmező évente, március 31-ig, utoljára az akkreditációja hatályának megszűnését követő év március
31-ig, köteles a Bizottsághoz elektronikus úton akkreditációs jelentést benyújtani az előző évben végzett
továbbképzési tevékenységéről, melynek tartalmaznia kell
a megrendezett Képzési Eseményekről, azok nyilvántartási számáról,
a Képzési Eseményért felelős személyről,
a Képzési Esemény jellegéről (konferencia, tanfolyam, szakmai tréning, stb.)
előadóiról, tárgyáról, tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről, a meghirdetés módjáról,
a továbbképzés módszeréről (élőszavas, e-learning, stb.),
a Képzési Eseményt záró esetleges beszámoltatás rendjéről, és eredményéről,
a résztvevők számáról,
a részvétel pénzügyi és egyéb feltételeiről, illetve korlátairól, visszafizetési kötelezettségeim
teljesítéséről vagy ennek elmaradása okáról és arról, hogy
a Képzési Eseményre területi ügyvédi kamarával, illetve mely területi ügyvédi kamarával létrejött
megállapodás alapján került-e sor.
Az akkreditációs jelentés benyújtására irányuló kötelezettség az akkreditáció felfüggesztésére vagy
megvonására tekintet nélkül, a felfüggesztést vagy megvonást követő év március 31.-ig fennmarad.
A Kérelmező a továbbképzés során nyújtott szolgáltatásaiért és a kreditpontigazolások alaki és tartalmi
hitelességéért a Képzési Események résztvevőivel szemben tartalmi, minőségi, mennyiségi, szervezési,
adminisztrációs és pénzügyi szempontból közvetlenül és korlátlanul felelős.
A Kérelmező köteles az általa tartott Képzési Esemény továbbképzésre köteles résztvevőjének, a
továbbképzésre köteles résztvevő vagy az őt nyilvántartó területi ügyvédi kamara első felszólításra, 30 napon
belül, hiánytalanul visszafizetni azt az átvett díjat, amelyért saját érdekkörében felmerült okból nem nyújtott
szolgáltatást.
Kérelmező köteles az általa tartott Képzési Esemény továbbképzésre köteles résztvevőjének, a
továbbképzésre köteles résztvevő vagy az őt nyilvántartó területi ügyvédi kamara első felszólításra, 30 napon
belül, hiánytalanul visszafizetni az átvett díjat, ha a kreditpontigazolás kiadásával 60 napon túli késedelembe
esett vagy a kiadott kreditpontigazolás e Határozat értelmében érvénytelen.
A Kérelmező köteles az akkreditációs eljárás során közölt adataiban történő bármilyen változást és az
akkreditáció bármely feltétele teljesítésének lehetetlenülését vagy a teljesítés akadályát a Bizottságnál 15
napon belül elektronikus úton bejelenteni.
Az akkreditáció e Határozatban és a Magyar Ügyvédi Kamara mindenkor hatályos Továbbképzési
Szabályzatában foglalt feltételeinek a Kérelmező általi megsértése az akkreditáció felfüggesztésével vagy
megvonásával járhat.
Az akkreditáció esetleges felfüggesztésének vagy megvonásának a Bizottság honlapján történő közzétételétől
kezdve a Kérelmező nem használhatja a „Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők
továbbképzésére akkreditált képzési hely” címet.
A Kérelmező az akkreditáció megvonása esetén referenciaképpen nem jogosult hivatkozni arra, hogy
„Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely”
címet viselte.
Ha e Határozat az alapul szolgáló akkreditációs kérelemtől, illetve a Kérelmezőnek az akkreditációs eljárás
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során tett vállalásaitól eltér, a Kérelmező a Határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, a
Bizottsággal elektronikus úton közölt nyilatkozatban lemondhat. Az akkreditációról történő lemondás
jogkövetkezménye, hogy a Kérelmező az akkreditációt az e Határozatban foglaltak ellenére sem szerezte
meg. A lemondás visszavonása kizárt.
E Határozat ellen a Kérelmező a közléstől számított tizenöt napon belül, elektronikus úton, a Magyar Ügyvédi
Kamara Elnökségénél kifogással élhet, ha a Határozat a Kérelemtől eltért. A kifogást a Magyar Ügyvédi
Kamara Elnöksége az előterjesztésétől számított hatvan napon belül bírálja el.
INDOKOLÁS
A Kérelmező 2020.02.25. napján kérelmet nyújtott be az ügyvédi tevékenységet végzők kötelező
továbbképzésére történő akkreditáció és Képzési Hellyé nyilvánítás iránt. Az akkreditációt a 2024.12.31.-ig
terjedő képzési időszakra kiterjedő hatállyal kérte. Kérelmében nyilatkozott arról, és igazolta, hogy
képes teljesíteni a Határozat rendelkező részében foglalt feltételeket,
az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező jogalany, amelynek a képzési
tevékenységben közvetlenül, személyes közreműködés útján részt vesz legalább egy olyan tagja,
illetve munkavállalója, aki legalább hároméves oktatásszervezési gyakorlattal rendelkezik vagy a
Kérelem benyújtását megelőző naptári évben ténylegesen végzett jogi, közigazgatási, jogi szaknyelvi,
illetve az ügyvédi tevékenység szempontjából más hasznos oktatási tevékenységet, és rendelkezik
megfelelő oktatási és oktatásszervezési tapasztalatokkal;
az akkreditációs díjat megfizette,
nyilatkozott a Képzési Események meghirdetésének és a részvételi jelentkezések fogadásának általa
alkalmazásra kerülő rendjéről,
benyújtotta továbbképzési tervét,
tájékoztatást adott a Képzési Események nyilvántartásának, minőségbiztosításának, ellenőrzésének
és a kreditpontigazolások előállításának, kiadásának és őrzésének a rendjéről;
igazolta, hogy a Képzési Események megtartására tárgyi, személyi, pénzügyi és oktatásszervezési
szempontból is képes, és e körben nyilatkozott a foglalkoztatott vagy foglalkoztatni tervezett
oktatókról;
kötelezettséget vállalt arra, hogy betartja a mindenkor hatályos Továbbképzési Szabályzat és e
Határozat szabályait, és az az akkreditáció esetleges felfüggesztése vagy megvonása esetén Képzési
Események szervezését, tartását haladéktalanul beszünteti, és erről, illetve a már meghirdetett
Képzési Események elmaradásáról a jelentkezőket haladéktalanul és igazolható módon tájékoztatja.
kötelezettséget vállalt arra, hogy e Határozat feltételeit a továbbképzésre kötelezettekkel kötött
szolgáltatási szerződésekbe átülteti vagy ennek elmulasztása esetén is a szerződések tartalmi
elemének tekinti;
kötelezettséget vállalt arra, hogy a továbbképzésre kötelezett vagy az őt nyilvántartó területi ügyvédi
kamara első felszólítására, az annak közlését követő 30 napon belül, visszafizeti az átvett díj azon
arányos részét, amelyért saját érdekkörében felmerült okból ténylegesen nem nyújtott szolgáltatást;
kötelezettséget vállalt arra, hogy a továbbképzésre kötelezett vagy az őt nyilvántartó területi ügyvédi
kamara első felszólítására, az annak közlését követő 30 napon belül, hiánytalanul visszafizeti az átvett
díjat, ha elmulasztotta a kreditpontigazolás kiadását vagy azzal 60 napon túli késedelembe esett,
avagy a kiadott kreditpontigazolás e Határozat értelmében érvénytelen.
A fentiekre tekintettel a Bizottság a Kérelmező akkreditációs kérelmének az ügyvédi tevékenységet folytatók
továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018.(XI.26.) MÜK szabályzat 4.1.1. és 4.2.12. pontja alapján helyt
adott.
Budapest, 2020.02.29.
Magyar Ügyvédi Kamara
Oktatási és Akkreditációs Bizottság
dr. Bógyi Attila
elnök
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