Összefoglaló
Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2022. március 28. 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 az elnökségi ülés helyszínén lévő BÜK által megrendezett
Eötvös-kiállításra hívja fel a figyelmet. Előjelzi az elnökségi ülést követő ünnepséget.
2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
Dr. Török Ferenc titkár ismerteti a másodfokú igazgatási határozat-tervezetet, amelyet az
elnökség elfogad.
ifj. dr. Vég Tibor titkár ismerteti a Kúria előtt befejezett felülvizsgálati eljárás tárgyából fakadó
tapasztalatokat.
3. napirend: Szabályzatok
Dr. Baranyi Bertold titkár előterjeszti a meghívó napirendjén szerepelő szabályzat-módosítások
tervezeteit. Az elnökség megvitatta a MÜK Alapszabály módosítás-tervezetét és a hatósági
eljárásról szóló szabályzat módosítás-tervezetét és döntött azoknak a Küldöttgyűlés elé
terjesztéséről.
Az elnökség elvetette a továbbképzéssel kapcsolatos szabályzat-módosítását, amelynek tárgya
az elmulasztott kreditpontok pótlására vonatkozó szabályok. A döntés nem érintette a
Továbbképzési Szabályzat egyéb módosításának elfogadásáról szóló 2022.02.28-i elnökségi
határozatot.
4. napirend: A MÜK 2021. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló-tervezet és a
2022. évi költségvetés-tervezet megvitatása és elfogadása
Főtitkár előterjesztette a 2021. évi pénzügyi beszámoló-tervezetét és a 2022. évi költségvetés
tervezetét. Az elnökség mindkét tervezetnek a Küldöttgyűlés elé terjesztéséről döntött.
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5. napirend: A Szakmai Bizottság előterjesztései
Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes, a Szakmai Bizottság elnöke előterjeszti a bizottság
javaslatait.
Az elnökség szakmai álláspontként fogadta el a Szakmai Bizottságnak „Az ügyleti képviseletre
vonatkozó meghatalmazás ellenjegyzése” című és „Az ügyfélérdek elsődlegességéről az
ügyvédi tevékenységet gyakorlók egymásközti feladtamegosztásakor” című szakmai bizottsági
előterjesztéseket.
Az elnökség a Szakmai Bizottság hatáskörének érintetlenül hagyása mellett nem kívánt
elnökségi határozatot hozni az Üttv. 9. § (2) és a Pp. 290. § (4) bekezdése értelmezéséről.
6. napirend: Egyebek
Pongráczné dr. Csorba Éva, a Somogy Megyei ÜK elnöke aktuális tájékoztatást ad a MÜK
elnökségének őszre tervezett kihelyezett elnökségi ülése helyszínéről.
Dr. Tóth M. Gábor, a BÜK elnöke jelzi az ügyvédjelölti felvétellel kapcsolatos anomáliát.
Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes az e-ing terv kapcsán jelzi az Üttv. és a módosított Inytv.
között fennállni látszó, a társulásokat érintő ellentmondást.
Dr. Halmos Tamás elnökhelyettes a Sberbank-kal kapcsolatos aktuális problémákat ismerteti.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 00 perckor.

Kmf.

Dr. Bánáti János sk.
elnök

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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