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Összefoglaló 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2020. október 19. 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 és összefoglaló tájékoztatást ad a mai elnökségi ülés témáiról. 

 

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Ifj. dr. Vég Tibor titkár ismerteti az elnökségi ülés II. számú mellékletében szereplő igazgatási 

ügy tartalmát és az eljárás szünetelését megállapító határozati javaslatot terjeszt elő. 

Az elnökség hozzászólásokat követően egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

Eln.1/2020.10.19.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 1. sorszám 

alatt előterjesztett határozati javaslatot elfogadja.  

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

3. napirend: Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat működéséről szóló tájékoztató 

 

Dr. Csere Bálint, az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat elnöke beszámol a Tagozat 2019. 

évben és a 2020. évben eddig végzett tagozati tevékenységről. Utal a területi tagozatok és az 

országos tagozat összetettségére. Kiemeli a Tagozatnak az állásfoglalások elfogadására 

vonatkozó munkáját és az országos tagozat működését. Hangsúlyozza, hogy a jogtanácsosi 

integrációval kezdetben jelentkezett kételyek gyakorlatilag megszűntek és az integráció 

zavartalanul lezajlott. Köszönetét fejezi ki a MÜK-nek az integráció sikere érdekében végzett 

kedvező ténykedésére. 

 

4. napirend: Döntés a Magyar Ügyvédek Napja ünnepi ülésének 2020. évi megrendezéséről 

 

Elnök javasolja, hogy a sajnálatos járványhelyzet miatt a Magyar Ügyvédek Napja 2020. évi 

Ünnepi Ülése maradjon el.  
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Hozzászólások és javaslatok után az elnökség meghozta a következő határozatot: 

 

Eln.2/2020.10.19. sz. 

       

      határozat: 

 

2020. évben a kialakult járványhelyzetre 

figyelemmel az Ügyvéd Napi ünnepséget nem 

tartja meg, az Ügyvéd Napi kitüntetésekről 

azonban ebben az évben is határoz a következő 

elnökségi ülésen, ezeknek az Ügyvéd Napi 

díjaknak az átadására a 2021. évi Ügyvéd Napon 

kerül sor, az elnökségi ülésen kizárólag a 

Perbeszédverseny és az egyetemi pályázat díjai 

kerülnek átadásra. 

 

5. napirend: Egyebek 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a járványhelyzet miatt a Magyar Jogász Egylet 

2020-ban elmaradt Jogászgyűlése 2021. szeptember 23-25-e között kerül megtartásra 

Balatonfüreden. 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a járványhelyzet miatt a Bűnügyi Védői 

Konferencia 2020. évi elmaradására tekintettel a konferenciára 2021. szeptember 30. és október 

2. között kerül sor Siófokon. 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a 2020. őszére Debrecenben megtartani tervezett 

Ügyvédvezetői Értekezlet elmaradása miatt arra 2021-ben, később meghatározandó időpontban 

kerül sor. 

 

Elnök hangot ad annak a véleményének, hogy az Országos Fegyelmi Értekezlet a fegyelmi 

gyakorlat egységesítése érdekében megtartásra kell kerüljön, de ennek időpontja ma nem 

határozható meg. 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes tájékoztatást nyújt az ügyvédi felelősségbiztosítással 

összefüggő azon kérdésről, amely az ügyvédi kárfelelősség korlátozhatósága témáját illeti. Utal 

az Üttv. 28. § (3) bekezdésének értelmezési problematikájára. Javasolja, hogy a kérdés az 

elnökség következő ülésén kerüljön megvitatásra. 

 

Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes tájékoztatást ad a föld-és ingatlan-nyilvántartási rendszer 

elektronizációjával kapcsolatos előzetes egyeztetésekről és felkéri a TIGRA Kft. munkatársait 

az elektronikus rendszerrel kapcsolatos, elsősorban az ügyvédeket és az ügyvédi kamarákat 

érintő tájékoztatás megtartására. 

 

A TIGRA Kft. megjelent munkatársa kivetítő segítségével tájékoztatja az elnökséget a föld-és 

ingatlan-nyilvántartási rendszer elektronizálásával kapcsolatos munkálatokról. 

Kiemeli, hogy a rendszernek négy modulja van, az ingatlan-nyilvántartási modul, a 

földforgalmi modul, a mezőgazdasági modul és a térkép modul. 

Hangsúlyozza, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatváltoztatás bejegyzésének alapjául a 

kérelem fog szolgálni, a szerződés annak melléklete lesz. 
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A rendszerben a kérelem az elsődleges az okiratokkal szemben és a rendszer a kérelem 

benyújtójára telepíti a felelősséget.  

Utal arra, hogy az ügyvédi kamara és az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer közötti 

integrációra van szükség, amelynek 2021. júliusától élesben működnie kell. 

Jelzi, hogy nemcsak a kérelmet előterjesztő jogi képviselőt, hanem az ügyfelet is ellenőrzi a 

rendszer. Az ügyfélnek pedig a rendszerben elektronikus meghatalmazást kell adnia. 

 

A rendszer éles indulása 2022. második félévében tervezett. 

 

Kérdésekre válaszolva kiemeli, hogy az Országos Ügyvéd Nyilvántartásnak integrálódnia kell 

a rendszerbe. A rendszer a JÜB-ölést azonban nem fogja kiváltani. 

 

Elnök megköszönve a TIGRA munkatársainak a tájékoztatását, ismerteti az elektronizálásban 

a Magyar Ügyvédi Kamara részéről eljáró Szakmai Bizottság összetételét, amelynek tagjai: dr. 

Havasi Dezső, dr. Baranyi Bertold, dr. Szabó Kálmán, dr. Tóth M. Gábor, dr. Gróf Krisztián és 

dr. Szabados János. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 14 óra 00 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

        elnök                  főtitkár 

 


