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HATÁROZAT
A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a(z)MAVOR
Legal Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Munkás u. 64.; adószám: 25810648-2-41; továbbképzési
tevékenységért felelős személy: Mándra Judit Imola, kapcsolattartásért felelős személy: Völgyi Rita, tel.: +36
70 514 2201, e-mail: info@aktualis-ma.hu, képviseli: , a továbbiakban: Kérelmező) Kérelmező által
nyilvántartásba venni kért „"(4 kredit)" Jogi személyek, gazdasági társaságok, kft., különös tekintettel
a Ptk. 2022. január 1-től hatályba lépő változásaira ” elnevezésű KONFERENCIA típusú Képzési
Eseményt NY002037/2022 számon nyilvántartásba veszi (a továbbiakban: Képzési Esemény).
A Bizottság a Képzési Eseményhez 4 kreditpontot rendel. A Képzési Esemény időpontja 2022.01.28.
00:00:00. A Képzési Esemény 2022.01.28. és 2024.12.31. között hozzáférhető.
A Bizottság tudomásul veszi, hogy a Képzési Esemény a továbbképzésre kötelezettek számára díjköteles.
A Bizottság a Képzési Esemény nyilvántartásba vételének tényét, a Képzési Esemény megnevezését, típusát,
az általa megszerezhető kreditpontok számát a MÜK honlapján 2 napon belül közzéteszi.
A Kérelmező a Képzési Eseményt követő tizenöt napon belül a Képzési Eseményen való részvételről és a
részvétellel megszerzett kreditpontról hiteles igazolást köteles átadni a Továbbképzésre Kötelezettnek.
A Kérelmező köteles a Képzési Esemény nyilvántartási számának és kreditpontértékének a közlésével
hirdetni a Képzési Eseményt vagy arról a továbbképzésre kötelezetteknek tájékoztatást adni.
A Kérelmező köteles az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul bejelenteni a Bizottságnak.
A Kérelmező haladéktalanul köteles bejelenteni a Bizottságnak, ha a Képzési Eseményt nem tartja meg, vagy
a megtartás feltételei a kérelemben foglaltakhoz képest változnak. Ha a változás kihat a Képzési Eseménnyel
a Szabályzat szerint megszerezhető kreditpontokra, a Bizottság a Képzési Esemény meghirdetését, vagy ha
erre már sor került, a Képzési Esemény lebonyolítását a változást elbíráló határozata meghozataláig azonnali
hatállyal felfüggesztheti.
A Kérelmező köteles betartani az e Határozatba és a Magyar Ügyvédi Kamara mindenkor hatályos
Továbbképzési Szabályzatában a Képzési Helyekkel szemben támasztott elvárásokat.
A Bizottság a kötelezettségszegés súlyára, ismétlődő jellegére, az azzal okozott kárra, illetve érdeksérelemre
tekintettel, indokolt határozattal megvonhatja az Akkreditációt, ha a Képzési Hely nem teljesíti vagy nem
határidőben teljesíti az e határozatban előírt kötelezettségeit, vagy a kiállított, illetve a területi ügyvédi
kamarának megküldött kreditigazolás valótlan tartalmú.
Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága
1055 Budapest, Szalay u. 7., Telefon: 3119-800/101, 3311-773/101, Telefax: 3117-867
E-mail: oktatas@muknet.hu, www.magyarugyvedikamara.hu

E Határozat ellen a közléstől számított 3 napon belül a Bizottságnál előterjeszthető kifogásnak van helye,
amelyet a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a kifogás előterjesztésétől számított 5 munkanapon belül bírál el.
INDOKOLÁS
A Kérelmező 2022.01.19. kérelmet nyújtott be Képzési Eseményként történő nyilvántartásba vétel és
kreditpont hozzárendelés iránt.
A Bizottság megállapította, hogy a bejelentett Képzési Esemény megfelel a 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
(a továbbiakban: Szabályzat) képzési eseményekkel szemben támasztott feltételeinek. A Kérelmező
120 000 Ft nyilvántartásba vételi díjat a MÜK részére megfizetett, az erre vonatkozó igazolást kérelme
mellékleteként csatolta.
A Biztosság a Képzési Eseményhez rendelt 4 kreditpontot – a kérelemben foglaltakkal egyezően állapította
meg - a Szabályzat 5.4.1. a) és b) pontjai alapján határozta meg.
A fentiekre tekintettel a Bizottság a Kérelmező Képzési Esemény nyilvántartásba vételi kérelmének helyt adott.
Budapest, 2022.01.24.
Magyar Ügyvédi Kamara
Oktatási és Akkreditációs Bizottság
dr. Bógyi Attila
elnök
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