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Összefoglaló 

 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. május 31. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara 

(Budapest V., Szalay u. 7.) I. emeleti Dísztermében és online tartott  

 

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

 

 

Elnökségi ülés megnyitva 10:30 órakor. Elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképtelen. 

Szünetet rendel el az Elnökségi ülésre szóló meghívó szerint 11-ig. A megismételt Elnökségi 

ülés megkezdve: 11:00 órakor. 

 

Jelen vannak: 

 

Személyesen és online is:  

Dr. Bánáti János elnök, Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes, dr. Halmos Tamás elnökhelyettes, 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes Dr. Fekete Tamás főtitkár, Dr. Baranyi Bertold titkár, Dr. 

Török Ferenc titkár, Ifj. dr. Vég Tibor titkár, Dr. Tóth M. Gábor (BÜK elnök), dr. Gyalog 

Balázs (BÜK főtitkár) és Dr. Horváth István (BÜK vezető fegyelmi biztosa). 

 

A jelenlévők száma összesen 33 fő. 

 

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 az elnökség tagjait és hangot ad annak a reményének, hogy a következő 

elnökségi ülésre már személyes részvétellel kerülhet sor. 

 

2. napirend: Igazgatási ügyek megtárgyalása 

 

ifj. dr. Vég Tibor titkár előterjeszti az igazgatási ügyek másodfokú határozat-tervezeteit, a 

tervezeteket az elnökség megvitatja. 

 

3. napirend: Kamarai szabályzat-módosító tervezetek megvitatása 

 

3.1. A Fegyelmi eljárási szabályzat módosítás-tervezetét elnök a napirendről levenni javasolja, 

mert a tervezet tartalma szélesebb körű megvitatást, előkészítést igényel. Javasolja, hogy a 

szabályzat-tervezethez már most bárki hozzászólhasson.  

 

3.2. A Névhasználati szabályzat módosítás-tervezetét dr. Baranyi Bertold titkár terjeszti elő. Az 

elnökség tagjai észrevételeket, illetve módosító javaslatot tesznek. 

 

3.3. A Pénzmosási szabályzat módosítás-tervezetét dr. Baranyi Bertold titkár a napirendről 

levenni javasolja tekintettel arra, hogy a mai elnökségi ülés napirendet tartalmazó 

meghívójának kiküldését követően, 2021. május 21-én alkotott törvény (szerk.: 2021. évi 

XLIII. törvény) a pénzmosási szabályzat módosításának szükségességét vetette fel. 
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3.4. A Továbbképzési szabályzat módosításának tervezetét dr. Baranyi Bertold titkár 

előterjeszti. A tervezetet az elnökség megvitatja. 

 

Az elnökségi meghívóban foglaltaknak megfelelően a szabályzat-módosítások kérdésében 

elektronikus szavazásra fog sor kerülni. 

 

4. napirend: Kamarai jogtanácsosi ellenjegyzés és letét kérdései 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes a Szakmai Bizottság elnöke előterjeszti a Szakmai Bizottság 

véleményét „az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben” végezhető letétkezeléssel 

kapcsolatosan és javasolja annak, hogy az előterjesztést a MÜK elnöksége szakmai 

álláspontként fogadja el és tegye közzé. Az elnökség az előterjesztést megvitatja. 

 

5. napirend: Az ingatlanközvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérdéskör megvitatása 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes a Szakmai Bizottság elnöke előterjeszti a Szakmai Bizottság 

véleményét az ingatlanközvetítői szolgáltatás kapcsán felmerült, jogosulatlanul végzett 

okiratszerkesztési tevékenységet elősegítő ügyvédi tevékenységgel kapcsolatosan és javasolja 

annak, hogy az előterjesztést a MÜK elnöksége szakmai álláspontként fogadja el és tegye 

közzé. Az elnökség az előterjesztést megvitatja. 

 

6. napirend: Egyebek 

 

6.1. 

Dr. Baranyi Bertold titkár az átjegyzéssel kapcsolatos elnökségi állásfoglalás-tervezetet 

ismerteti. 

 

6.2. 

Elnök tájékoztatja az elnökséget a mai nap reggelén az Igazságügyi Miniszter Asszonnyal aláírt, 

a jogi segítségnyújtó tevékenység megújítása tárgyában kötött együttműködési 

megállapodásról. 

 

6.3. 

Elnök tájékoztatja az elnökség tagjait a jogszerűtlennek tartott ÁSZ vizsgálat kapcsán folytatott 

magas szintű megbeszélésekről. Az elnökség tagjai megvitatják a kialakult helyzetet. 

 

6.4. 

Elnök tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az elmúlt évben elmaradt Bűnügyi Védői 

Konferenciára idén szeptember 30. és október 2. között kerül sor. 

 

6.5. 

Elnök tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az elmúlt évben elmaradt Magyar 

Jogászgyűlés megtartására 2021. szeptember 23. és 25. között kerül sor. 

 

6.6. 

Elnök hangot ad annak a reményének, hogy idén októberben a tavaly elmaradt vezetői 

értekezletre sor kerülhet a tervek szerint Debrecenben. 

 

6.7. 

Dr. Baranyi Bertold titkár tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a kötelező képzés tárgyai közül 

az „ügyvédi ellenjegyzés” témájában elkészült az előadás és folyamatban van a „fegyelmi 

eljárás gyakorlati tapasztalatai” című előadás, valamint a „pénzmosás témájú” előadás. 
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6.8. 

Dr. Havasi Dezső, a GYMSMÜK elnöke, a MÜK elnökhelyettese felhívja a figyelmet az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló, valamint a jogi személyek nyilvántartásról szóló törvényekre, 

azzal, hogy az előbbi időszerűvé teszi a kar felkészítését. 

 

6.9. 

Dr. Becker Tibor, a KEMÜK elnöke az ügyvédi tevékenység közvetítésével foglalkozó 

előkészítő albizottság eddigi tevékenységéről számol be az elnökségnek. 

 

6.10. 

Elnök javasolja, hogy a kar járványhelyzetben áldozatul esett tagjairól az elnökség 

megemlékezzen. 

 

Elnök további hozzászólás hiányában az ülést berekeszti. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 30 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

          elnök                  főtitkár 


