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Tisztelt Kollégák! 
 
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és az ügyvédi tevékenységet 
folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018.(XI.26.) MÜK szabályzat alapján: 
 
a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara 2020. augusztus 28. napján 13 órai kezdettel – a korábbi 
értesítéseknek megfelelően – továbbképzést tart, melyet a MÜK Oktatási és Akkreditációs 
Bizottsága nyilvántartásba vett. 
 
Az előadás helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Vármegyeháza díszterme 
 
Az előadás címe: ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szabályai, különös 
a tekintettel az etikai szabályokra, a fegyelmi eljárás szabályaira, az összeférhetetlenségi 
szabályokra, a meghatalmazás és ellenjegyzés új szabályai. 
 
Előadók: Dr. Hofszang Katalin a MÜK Országos fegyelmi bizottságának elnöke 
                 Dr. Szabó Kálmán a MÜK Országos vezető fegyelmi főbiztosa 
 
Az előadások megkezdése előtt a jelenléti ívet és a nyilatkozatukat a résztvevőknek alá kell 
írni. Az aláírással egyidejűleg az előadás résztvevőinek testhőmérsékletét a szervezők 
ellenőrzik.  
A résztvevőknek nyilatkozni kell arról, hogy nem állnak karatén szabályok rendelkezéseinek a 
hatálya alatt és nem tudnak semmilyen olyan körülményről, mely a járványügyi szabályokkal 
ellentétes. 
 
A jelenléti íveken, a testhőmérséklet vizsgálatához szükséges eszközön és a kézfertőtlenítőn 
kívül a kamara egyéb feltételt nem biztosít, azt a résztvevőknek kell biztosítani. 
Tekintettel a formaságok betartására az előadás megkezdése előtt a szervezők a regisztrálással 
kapcsolatos feladatokat 12.30-13 óra között végzik el. 
Az ellenőrzés folyamatosságának biztosítása érdekében kérjük, hogy ne az utolsó pillanatban 
érkezzenek, mert akkor a regisztráció teljesítésének befejezése és az előadások megkezdése 
csúszni fog. 
 
A résztvevőknek kell biztosítani a jelenléti ív és a nyilatkozat aláírásához szükséges saját tollat, 
szájmaszkot és mivel a kamara  - járvány szabályokra tekintettel – sem italt, sem szendvicseket 
nem tud biztosítani, ezért a folyadék pótlására és az étkezési szükségletekre szükséges ételt és 
italt a résztvevők hozzanak magukkal. 
 
Mellékeljük a korábbi körlevélben szereplő előadások témáját, előadóit és időpontját és az 
előadások megkezdése előtt 3-4 nappal értesítünk mindenkit az előadások helyszínéről. 
Tisztelettel: 
 
Dr. Nőt László 
elnök 


