Összefoglaló
Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. szeptember 13. 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 köszönti a megjelenteket és felkéri a titkárokat a másodfokú igazgatási ügyek
ismertetésére.
2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
A MÜK titkárai előterjesztik az igazgatási ügyeket. A 9 db igazgatási ügyből 6 db
helybenhagyó határozattal, 3 db pedig az elsőfokú határozat megsemmisítésével zárul.
Az igazgatási ügyek jegyzékét az elnökségi ülés jegyzőkönyvének II. sz. melléklete
tartalmazza.
5. napirend: Egyebek
1.
Elnök tájékoztatja az elnökséget az ÁSZ vizsgálat kapcsán az alapvető jogok biztosához írt
leveléről.
2.
Elnök tájékoztatja az elnökséget a debreceni kihelyezett ügyvéd vezetői értekezlet
megtartásáról.
3.
Elnök tájékoztatja az elnökséget a 2021. november 27. napjára tervezett Ügyvéd Napról.
Az elnökség az Ügyvéd Napi ünnepi ülés megtartása mellett, de az Ügyvéd Napi estély
elmaradása mellett foglalt állást.
4.
Elnök emlékezteti az elnökséget a szokásos éves Perbeszédverseny selejtezőinek megtartására.
5.
Köszönti dr. Kertész József elnököt a Szegedi Ügyvédi Kamara elnökét 70. születésnapja
alkalmából.
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Elnök köszönti dr. Havasi Dezső MÜK elnökhelyettest, a Győri Ügyvédi Kamara elnökét és dr.
Szabó Kálmánt, az országos vezető fegyelmi főbiztost a Magyar Érdemrend Aranykeresztje
Polgári Tagozat kitüntetése alkalmából.
6.
Az elnökségi ülést követő Küldöttgyűlés elé terjesztendő szabályzatok közül a fegyelmi eljárási
szabályzat néhány lényeges módosításával kapcsolatosan dr. Baranyi Bertold titkár
tájékoztatást ad az elnökségnek.
Az elnökségi ülésről készült hangfelvétel meghibásodása miatt néhány igazgatási ügyben hozott
döntést az elnökség elektronikus úton utólag megerősítette.
Az elektronikus szavazás eredménye a jegyzőkönyv III. számú mellékletét képezi.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 11 óra 30 perckor.

Kmf.
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