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Összefoglaló 
 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2022. július 11. 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. Köszönti dr. Répássy Róbert miniszterhelyettest, az IM 

parlamenti államtitkárát és dr. Pálvölgyi Ákos kabinetfőnököt. Felkéri államtitkár urat 

tájékoztatója megtartására. 

 

2. napirend: Vendégünk, dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti 

államtitkára, miniszterhelyettes  

 

A miniszterhelyettes tájékoztatást ad arról, hogy kiemelt feladatának tekinti az elektronikus 

eljárások egységesítését és nyomatékosan kéri az ügyvédi kart az elektronikus ügyintézés 

során tapasztalt hibajegyzék összeállítására. Előjelzi a jogi szakvizsgarendszer 

megreformálásának tervét, és a jogi szakvizsgadíjak emelését. Tájékoztatja az elnökséget 

arról, hogy az elnökséggel együtt a minisztérium feladata a bírósági eljárásban megállapítható 

ügyvédi költségek időszerűsítése, a pártfogó ügyvédek, ügygondnokok, kirendelt védők 

díjazásának kérdése. Utal arra, hogy a kirendelt védői díjak költségvetés terhén maradó 

mértékére vonatkozóan nincs országos adat. Felveti annak lehetőségét, hogy a MÜK számára 

közérdekű kereseti jogot biztosítana a törvény. Az alapeljárások körében hangsúlyozza a 

családjogi eljárásokban a gyermekek érdekében történő gyorsítást. Tervbe vett a 

büntetőeljárások indokolatlan elhúzódása megakadályozásának jogi szabályozása.  

 

Jelzi, hogy bár az IM-en belül szerény szervezeti változásokra került sor, de a minisztérium 

feladatává vált az európai uniós ügyek kérdésköre, a fogyasztóvédelmi feladatok területe és az 

állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, ugyanakkor a bírósági végrehajtók ügye az SZTFH-

hoz került.  

 

A jogalkotás területén a polgári törvénykönyv gyakorlati tapasztalatainak törvénybe ültetése 

várható.  

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a bírósági szervezetben kialakult személyzeti felesleg 

problematikája is megoldásra vár. Az ügyvédi törvény módosítása kapcsán várja a MÜK 

javaslatait. 
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Elnök megköszöni Államtitkár úr tájékoztatását és kifejezi annak reményét, hogy 

változatlanul fennmarad az IM és a MÜK együttműködése. 

 

3. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Az elnökség dr. Török Ferenc titkár két előterjesztését elfogadja, a szavazásnál az érintett 

személy kamarája elnökségének tagjai, mint MÜK elnökségi tagok, nem szavaznak. 

 

4. napirend: A Szakmai Bizottság előterjesztése az ügyvédi igazolvány Pmt. keretében 

történő használatáról 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes bevezetője után dr. Szuchy Róbert adatvédelmi tisztviselő 

szóban is kiegészíti az írásban megküldött tervezetet.  

 

Az elnökség az előterjesztést állásfoglalásként egyhangúlag elfogadja. 

 

5. napirend: E-ing kapcsán törvény-és szabályzatmódosítási javaslat 

 

Az elnökség támogatja dr. Kovács Kázmér elnökhelyettesnek az Üttv. módosítására 

vonatkozó előterjesztését.  

 

Az elnökség az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és 

követelményeiről szóló MÜK szabályzat módosítására vonatkozó, dr. Kovács Kázmér 

elnökhelyettes által előterjesztett javaslatot elfogadja és azt a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

 

6. napirend: Az ÁSZ jelentés megbeszélése 

 

Az elnökség megvitatja az ÁSZ által „A köztestületek monitoring vizsgálata” címmel saját 

honlapján közzétett jelentését.  

 

7. napirend: A MÜK Küldöttgyűlésébe területi kamaránként választható létszám 

meghatározása 

 

Főtitkár írásbeli előterjesztését fenntartva az elnökség azt egyhangúlag elfogadja, 

meghatározva a MÜK Küldöttgyűlésébe a 2022. évi területi amarai választások során területi 

kamaránként választható küldöttszámot. 

 

8. napirend: „Ügyvédség 2042” Pályázat megbeszélése 

 

A napirend elhalasztásra került. 

 

9. napirend: Egyebek 

 

Elnök tájékoztatást ad a következő elnökségi ülés és az őszi küldöttgyűlés várható 

időpontjáról, továbbá beszámol a Kamarai Jogtanácsosi Tagozat nagysikerű győri 

rendezvényéről. 
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10. napirend: Meghívott vendégünk, dr. Neszmélyi Emil budapesti ügyvéd, aki megmászta a 

Himaláját 

 

Elnök köszönti dr. Neszmélyi Emil kollégát, aki tájékoztatja az elnökséget az Everest 

megmászásáról és az ezt igazoló dokumentumot és fotót tartalmazó képet ajándékként átadj 

az elnöknek. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 14 óra 00 perckor. 

 

Kmf. 

 

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

        elnök                  főtitkár 


