
 

 

 

Összefoglaló 
 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2022. december 19. 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 üdvözli a megjelenteket, előterjeszti a napirendet, amit az elnökség egyhangúlag 

elfogad. 

 

Elnök köszönti a területi kamarák újraválasztott elnökeit és az újonnan választott elnökeit, 

akik: 

 

Dr. Hollósy Tamás (Vas), 

Dr. Posta Attila (Győr), 

Dr. Szabó Tamás (Tolna), 

Dr. Szász Attila (Bács), 

Dr. Szilágyi János (Pest), 

Dr. Török Béla (Szeged) és  

a megjelenésben akadályozott Dr. Zakar Péter (Heves). 

 

Elnök köszönti az Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat elnökét, dr. Elek György 

személyében, valamint az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat újonnan választott MÜK 

elnökségi tagját, dr. Cseh Tamás személyében. 

 

Elnök megköszönve eddigi munkájukat, üdvözli a leköszönő területi kamarai elnököket, akik: 

Dr. Havasi Dezső (Győr), 

Dr. Kertész József (Szeged), 

Dr. Nőt László (Tolna), 

Dr. Szalay István (Pest), és  

Dr. Tóth László (Vas),  

Dr. Sulyok Miklós (Bács),  

a megjelenésben akadályozott Dr. Varga Imre (Heves). 

 

 



 

 

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása  

 

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

igazgatási ügyben határozott. 

 

3. napirend: Az ügyvédi igazolványok díja 

 

Az elnökség az ügyvédi igazolványok díját 2023. január 1-jétől 2.500 forintban határozta 

meg. 

 

4. napirend: Tájékoztató az e-ing előkészítéséről 

 

Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes ad tájékoztatást az e-ing rendszere előkészületének jelenlegi 

helyzetéről. 

 

6. napirend: Egyebek 

 

Az elnökség felvetődött problémák között szerepelt a megszűnt ügyvédi irodáknál fellelhető 

végintézkedések sorsának rendezetlensége, a „megyei” elnevezést viselő területi kamaráknál a 

„vármegyei” elnevezésre áttérés kérdése és ezzel összefüggésben az ügyvédi igazolványokban 

szereplő elnevezés változtatásának kérdése. 

 

5. napirend: A MÜK választásának előkészítése 

 

Elnök a MÜK választások során kialakult belső megegyezés fontosságára hívja fel a 

figyelmet. 

 

Dr. Sulyok Miklós, a MÜK Választási Bizottságának elnöke tájékoztatást ad a választások 

előkészítésének jelenlegi helyzetéről. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 11 óra 55 perckor. 

 

Kmf. 

 

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

        elnök                  főtitkár 


