
 

 

 

Összefoglaló 
 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2023. január 30. 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. 

 

1. napirend: Elnöki megnyitó 

 

Elnök előjelzi, hogy a választásokat megelőző utolsó ülés koránt sem formális, jelentős 

kérdések kerülnek a napirend keretében megtárgyalásra. 

 

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása  

 

Az elnökség dr. Török Ferenc titkár előterjesztésének megvitatása után a napirendre vett 

igazgatási ügyben határozott. 

 

Rendkívüli napirend: Az E-ing képzési tematikai kidolgozásáért felelős munkacsoport 

felállítása 

 

A napirend keretében dr. Havasi Dezső elnökhelyettes az e-ing legfrissebb fejleményeiről ad 

tájékoztatást. 

 

A munkacsoport összetételére vonatkozó javaslatot az elnökség megtárgyalta, annak 

összetételére ellenvetés nem hangzott el. 

 

3. napirend: A MÜK Választások előkészítése 

 

Dr. Sulyok Miklós, a Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad az előkészületekről. 

 

4. napirend: A „Vármegye” elnevezés alapszabályokban történő módosításának 

megvitatása 

 

Az elnökség felé javaslat hangzott el arra, hogy 2023. júniusában kerüljön sor az alapszabály-

módosítások IM-hez megküldésére, de a névváltoztatásra vonatkozó alapszabályi rendelkezés 

csak 2024. január 1-jén lépjen hatályba. 

 



 

5. napirend: A pénzmosással összefüggő kamarai feladatok változásáról 

 

Dr. Réti László, a Törvényelőkészítő és Elvi Bizottság elnöke az írásbeli előterjesztése 

indokolását élő szóban kiegészíti. Hangsúlyozza, hogy a napirenden szereplő feladatok soron 

kívüli megoldása kiemelkedően fontos. 

 

6. napirend: A MÜK ingatlanvásárlásának megbeszélése 

 

Az elnökség az előterjesztés megvitatása alapján feljogosította az elnököt arra, hogy 

szerződést írjon alá a MÜK székhelyéül szolgáló épületben lévő lakásingatlan megvásárlására 

vonatkozóan azzal, hogy a szerződés a Küldöttgyűlés jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

(Az elnökségi ülésről készült hangfelvétel technikai okok miatt itt befejeződik.) 

 

Ezután dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke elköszön az általa utoljára 

vezetett elnökségi ülés résztvevőitől. Megköszöni az elnökség éveken át tartott konstruktív 

együttműködését. Emlékezteti az elnökséget arra, hogy 33 éven át vezette részben a Budapesti 

Ügyvédi Kamarát, részben a Magyar Ügyvédi Kamarát, törekedve a kiegyensúlyozott 

munkára. Annak a reményének ad hangot, hogy sikerült elődje, dr. Horváth Jenő munkájának 

eredményeit megőrizni és továbbfejleszteni. 

 

Ezután köszönetét fejezi ki dr. Baranyi Bertold titkárnak és dr. Fekete Tamás főtitkárnak, akik 

részére a „De Justitia Bono Meritis” emlékplakettet adja át. 

 

Az elnökség tagjai dr. Bánáti János elnököt felállva tapssal köszöntik. 

 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 14 óra 00 perckor. 

 

Kmf. 

 

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

        elnök                  főtitkár 


