Összefoglaló
Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2022. május 23. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara
(Budapest V., Szalay u. 7.) I. emeleti VIP tanácstermében 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 üdvözli a megjelenteket. Tájékoztatja az elnökséget a folyamatban lévő közgyűlésekről
és azok jelentős részén történt részvételéről.
Köszönti dr. Tóth Lászlót, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnökét 70. születésnapja
alkalmából.
2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
Előterjesztés nem volt.
Ifj. dr. Vég Tibor titkár elnökségi döntést nem igénylő tájékoztatást ad egy folyamatban lévő
ügyről.
3. napirend: Tájékoztató az ügyvédi letéti számlák lekötésével kapcsolatos kérdésről
Bevezetőként Elnök közli, hogy az ügyvédi kamarák feletti törvényességi felügyelet továbbra
is az IM-hez tartozik.
Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes részletes tájékoztatásában kitért arra, hogy az ügyvédi
törvénynek a Hpt.-vel, a Ptk.-val és a pénzintézeti törvénnyel összhangba hozatalára irányuló
előkészítő munka van folyamatban. Hangsúlyozza, hogy az ügyvédet teljeskörű tájékoztatási
kötelezettség terheli a letéti számlák banki kezelése kapcsán.
A napirendi pont zárásaként Elnök felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyvédi tevékenységet a
pénzmosással kapcsolatban fokozott veszélyességűnek tekintik, ezért a pénzmosási ellenőrzés
kiemelt jelentőségű.
4. napirend: A MÜK Országos Fegyelmi Bizottsága elnökének tájékoztató beszámolója a
MÜK OFB tevékenységéről
Dr. Hofszang Katalin, a MÜK Országos Fegyelmi Bizottsága elnöke részletes írásbeli
beszámolóját szóban kiegészíti, tájékoztatást adva a fegyelmi gyakorlat kapcsán felmerülő
problémákról.
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5. napirend: A kamarai tagdíj koncepciójának előkészítő megbeszélése
Elnök hangot ad annak az álláspontjának, hogy a tagdíjjal kapcsolatos koncepcionális
kérdésekben kell olyan előkészítő anyagot megfogalmazni, amelynek alapján a közelgő
választásokat követően tud az új elnökség és az új küldöttgyűlés dönteni, szem előtt tartva a
területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara egymásra utaltságát, közös munkáját a közös
cél érdekében.
Álláspontja szerint azonban a tagdíj esetleges emeléséről helyesebb lenne, ha – a vitathatatlan
inflációra is tekintettel – még a jelen összetételű Küldöttgyűlés döntene.
A hozzászólások érintik a tagdíj mértékének kérdését, a területi kamarák eltérő gazdasági
helyzetének kérdését, a MÜK-öt illető tagdíjhányad kérdését.
6. napirend: A siófoki kihelyezett vezetői értekezlet előkészítése
Főtitkár a 2022. évi kihelyezett elnökségi ülés helyszínéül választott siófoki Hotel Yacht-ban
lévő elhelyezésről ad tájékoztatást.
A tervezett napirendi pontok között kiemelten kerül megvitatásra a kamarai tagdíjakkal
kapcsolatos koncepcionális kérdéskör, valamint az időszerű szabályzat-módosítások
megbeszélése.
7. napirend: Egyebek
A napirendi pont kitért a területi kamarai választások időpontjára, a területi kamarák által a
MÜK küldöttgyűlésébe választandó létszámra.
Főtitkár nyomatékosan felhívja a figyelmet az ügyvédtársulásokkal kapcsolatos adatok
OÜNY-ben történő feltöltése fontosságára.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 00 perckor.
Kmf.
Dr. Bánáti János sk.
elnök

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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