Tisztelt Ügyvéd, Kamarai Jogtanácsos Kolléga, Kolléganő!
A koronavírus járvány országonként eltérő, de mindenhol óriási erőpróba elé állítja a társadalmat és a
gazdaságot és ennek részeként az ügyvédséget.
Az olasz, francia és spanyol kamaráktól drámai helyzetképről értesültünk, de az elkerülhetetlen gazdasági
visszaesés éreztetni fogja hatását mindenhol.
Ebben a helyzetben különösen fontos a kari érdekek képviselete a jogalkotásnál és a megváltozott feltételek
között dolgozó bíróságok igazgatási vezetésénél.
Az elmúlt időszakban igyekeztünk ennek a feladatnak megfelelni és számtalan kezdeményezéssel éltünk,
melyek közül több pozitív fogadtatásra talált.
Így pl. a jogi szakvizsga újra indítása, a jelölti joggyakorlat számításának kedvező szabályozása, egyeztetés az
OBH-val a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről stb.
Karunk tagjainak segítését szolgálja, ezen túl a MÜBSE biztosítási díj visszatérítési akciója, a kötelező
továbbképzés ez évi kredit pont határának 10 pontra való leszállítása, és ennek térítésmentes biztosítása elearning útján a MÜK és BÜK együttműködése keretében.
Fontos állomás ezen az úton a MÜK elnökségének legújabb határozata a tagdíj kedvezmény kiterjesztéséről.
Ezen határozat elfogadásával karunk elsősorban a legnehezebb helyzetbe került ügyvédeknek és
jogtanácsosoknak kíván segíteni, feljogosítva a területi kamarákat a kérelmek bizalmi elven alapuló
ügyintézésére.
A szolidaritási elv és a kamara működőképességének megőrzését biztosító egyensúlyon alapuló tagdíj
kedvezmény a 3. negyedévre igényelhető - a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján (www.mük.hu) hamarosan
elérhető – űrlap kitöltésével, de a veszélyhelyzet elhúzódása esetén a kedvezmény a 4. negyedévben is adható
lesz.
Ugyancsak fontos az, hogy a MÜK elnöksége úgy döntött, hogy a 2020. évben a továbbképzési kötelezettség
keretében teljesítendő tizenhat kreditpontból hatot a következő továbbképzési évben is teljesíteni lehet.
Tisztelt Kollégák!
A korábbi években a nyár közeledtével az ítélkezési szünetre várva annak örültünk, hogy kicsit lazíthatunk,
több időt tölthetünk a családdal.
Ebben az évben a közelgő nyártól mást várunk:
- várjuk a vírus meghátrálását,
- várjuk, hogy újra teljes erőbedobással dolgozhassunk,
- várjuk az egymással való személyes találkozásokat, az élet „rendes” kerékvágásba zökkenését.
Mindebben bízva mindenkinek jó egészséget és szellemi frissességet kívánok.
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