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Összefoglaló 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2020. július 14. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara (Budapest 

V., Szalay u. 7.) Dísztermében tartott   

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

 

felvett jegyzőkönyv alapján. 

 

Jelen vannak: a jegyzőkönyv I. számú mellékletét képező jelenléti ív szerinti elnökségi tagok. 

Az elnökségi ülést dr. Bánáti János elnök vezeti. 

Dr. Bánáti János elnök előterjeszti a napirendet, amit az elnökség egyhangúlag elfogad. 

 

1. napirend: Elnöki megnyitó 

 

Elnök köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja az Elnökséget az ügyvédek bíróság épületébe 

belépésének helyenként sajnálatos akadályoztatásáról, az OBT-nek írt véleményéről. 

 

Köszönti dr. Neukum Flórián urat, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara újonnan választott elnökét. 

 

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

ifj. dr. Vég Tibor titkár ismerteti az 1190/2020. sz. igazgatási ügy előzményeit és az eljárás 

felfüggesztésére irányuló indítványát, valamint annak indokolását. 

 

Ezután az Elnökség meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 1/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 1. sorszám 

alatt előterjesztett javaslatot elfogadja, a 

másodfokú eljárást felfüggeszti. 

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

3. napirend: Az Országos Vezető Fegyelmi Főbiztos tájékoztatása a fegyelmi főbiztosi 

tevékenységről, figyelemmel a felvetődött eljárási problémákra 

 

Dr. Szabó Kálmán, a MÜK Országos Vezető Fegyelmi Főbiztosa tájékoztatást ad a MÜK 

Fegyelmi Főbiztosainak tevékenységéről. Ismerteti a gyakorlatban felmerülő és esetleg FESZ 

módosítását igénylő problémákat. 

 

Dr. Bánáti János elnök rámutat a kamarát illető fegyelmi jogkör jelentőségére. 
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Dr. Horváth István felhívja a figyelmet a BÜK által összeállított irat-mintatárra, amely 

valamennyi területi kamarának az Üttv. hatályba lépését követően megküldésre került. 

Tájékoztatja az Elnökséget a FESZ módosításának előkészületeiről. 

 

Dr. Bánáti János elnök felhívja a figyelmet az elnökség korábbi állásfoglalására a megszüntető 

határozatok 15 napon belüli felterjesztése fontosságára. 

 

Ezután az Elnökség meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 2/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja dr. Szabó Kálmán 

Országos Vezető Fegyelmi Főbiztos beszámolóját.  

 

Dr. Bánáti János elnök javasolja az Országos Fegyelmi Bizottság új tagja, dr. Holczer Ferenc 

budapesti ügyvéd taggá válásának megállapítását.  

 

Ezután az Elnökség meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 3/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség megállapítja, hogy a jogszabálynak 

megfelelően dr. Holczer Ferenc póttagból az 

Országos Fegyelmi Bizottság tagja lesz. 

 

Dr. Bánáti János elnök javasolja, hogy a bejelentés beérkezésétől számított legkésőbb 100. 

napon az iratok felterjesztésre kerüljenek az Országos Fegyelmi Főbiztoshoz. 

 

Ezután az Elnökség meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 4/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség egyetért azzal az ajánlással, hogy a 

panaszok a legkésőbb beérkezéstől számított 100. 

napon az elnöki nyilatkozattal együtt 

felterjesztésre kerüljenek a MÜK-höz. 

 

4. napirend: A MÜK Küldöttgyűlése elé terjesztendő szabályzat-tervezetek és szabályzat-

módosítás-tervezetek megvitatása 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzmosási Szabályzat előzetes 

normakontrolljának eredményét várjuk az IM-től. 
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Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti az „Európai közösségi jogászok, ügyvédjelöltek és jogi 

előadók bizottságáról” szóló szabályzat-tervezetet. 

 

Dr. Szecskay András MÜK elnökhelyettes javasolja, hogy a delegálási bizottságba történő 

kijelölés határidőn belüli elfogadásának hiánya esetén a kijelölés veszítse hatályát és ezzel 

egészüljön ki a szabályzat-tervezet. 

 

Ezután az Elnökség meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 5/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja és a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti elfogadásra az európai közösségi 

jogászok, ügyvédjelöltek és jogi előadók 

bizottságról szóló szabályzat tervezetét dr. 

Szecskay András elnökhelyettes kiegészítési 

javaslatával. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti a „Jogi előadók képzéséről” szóló szabályzat-tervezetet, 

hangsúlyozva, hogy a jogi előadók az ügyvédi iskolarendszerbe nem integrálhatóak. 

 

Ezután az Elnökség meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 6/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja és a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti elfogadásra a jogi előadók képzéséről 

szóló szabályzat tervezetét. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti az „Egyes nem kiemelt szabályzatok” módosításáról szóló 

tervezetet, ezen belül az Etikai Szabályzatnak a helyettes védő kötelezettségeivel kapcsolatos 

rendelkezéseit, valamint a Végintézkedési Szabályzat módosításának indokát.  

 

Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti a talárviseléssel kapcsolatos Etikai Szabályzatba kerülő 

rendelkezések indokait. Előjelzi, hogy a Foglalkoztatási Szabályzat esetleges átmeneti 

szabályokkal egészülhet ki. 

 

Ezután az Elnökség meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 7/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja és a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti elfogadásra az Egyes Nem Kiemelt 
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Szabályzatok módosításáról szóló szabályzat-

tervezetet. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti a Továbbképzési Szabályzat módosításának koncepcionális 

kérdéseit.  

 

Az Elnökség a szabályzat számonkérésre vonatkozó rendelkezésének eltörlése, illetve 

fenntartása kérdésében, számos hozzászólás után meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 8/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja a Továbbképzési 

Szabályzat módosításának a koncepcióját azzal, 

hogy a számonkérésért a legalább 2 kreditpontot 

érő képzés kreditpontjainak fele adható. A páratlan 

számú kreditpontot érő képzés esetén a 

számonkérésért adható kreditpontokat lefelé 

kerekítéssel kell megállapítani.  

 

Dr. Baranyi Bertold titkár a veszélyhelyzetre tekintettel 6 kreditpontnak a 2021-es évre történő 

átvitele általánossá tétele kérdéseit tárja az Elnökség elé.  

 

Az Elnökség a Továbbképzési Szabályzatnak módosítása tárgyában számos hozzászólás után 

meghozta az alábbi határozatot. 

 

Eln. 9/2020.07.14.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja a Továbbképzési 

Szabályzat módosítását 6 kreditpontnak a 

következő évre történő átvitelére. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár előjelzi annak szabályozási indokoltságát, hogy a szünetelés ideje 

alatt is lehessen kreditpontot szerezni, de egy évnél hosszabb szünetelés esetén is csak 16 

kreditpontot. 

Előjelzi, hogy a jogi karok esetében megkérdőjelezhető az akkreditációs díjfizetési 

kötelezettség indokoltsága. 

Tájékoztatást ad arról, hogy az egyetemi oktatói tevékenység széleskörűsége indokolttá teszi 

az ilyen kreditpontokat eredményező tevékenységre vonatkozó tájékoztatásnak közvetlenül az 

egyetemtől bekérése tervét. 

Indokoltként jelzi, hogy a képzési hely ingyenes felajánlása esetén a nyilvántartásba vételi 

díjfizetés mentessége kerüljön szabályozásra. 

 

5. napirend: Egyebek 

 

Dr. Bánáti János elnök ismerteti a formaváltással kapcsolatosan ügygondnok kirendelése 

tárgyában keletkezett gyakorlati problémát. 
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Ismerteti a KATA szabályainak módosításáról szóló törvény kapcsán megkezdett előkészítő 

munkálatokat, ezen belül azt az álláspontját, hogy az ügyvédséget kedvezőtlenül érintő 

törvénymódosítás kapcsán megoldási javaslata az, hogy az ügyvédség kerüljön ki e törvény 

hatálya alól. 

 

Dr. Tóth M. Gábor, a BÜK elnöke tájékoztatást ad a Budapesten megalakult KATA 

Munkacsoportól, amely a KATA-törvény kedvezőtlen módosításának hatása kiküszöbölését 

tekinti feladatának. 

 

Dr. Bánáti János elnök reményét fejezi ki, hogy a KATA Munkacsoport szakmai segítséget 

nyújt a MÜK-nek. 

 

Dr. Bánáti János elnök a szeptember 18-20. napjára tervezett debreceni ügyvédvezetői 

értekezlet időpont-változásának indokairól ad tájékoztatást, jelezve, hogy a végleges időpont 

2020. október 16-18. 

 

Dr. Fekete Tamás főtitkár tájékoztatást ad az igazgatási ügyekben hozott fellebbezések illeték-

köteles voltáról, a már írásban megküldött kör-e-mail szerint. 

 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 30 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Bánáti János sk.      dr. Fekete Tamás sk. 

        elnök                  főtitkár 

 


