Összefoglaló
A Magyar Ügyvédi Kamara 2020. február 24. 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.
Ismerteti a mai elnökségi ülés meghívott vendégének váratlan és halaszthatatlan hivatali
elfoglaltsága miatti távolmaradásáról szóló levelét.
Tájékoztatást ad a Bécsben 48. alkalommal rendezett Európai Elnöki Konferencián
történtekről.
2. napirend: Vendégünk, dr. Senyei György Barna, az OBH elnöke
A napirend elmaradt. (Ld.: 1. napirend)
3. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
ifj. dr. Vég Tibor titkár úr ismerteti az 1185/2020. sz. igazgatási ügyet. A hozzászólásokat
követően, miután a jogorvoslat előterjesztője az igazgatási szolgáltatási díj lerovására
vonatkozó felhívásnak még nem tett eleget és annak határideje még nem járt le, a határozati
javaslat előterjesztését visszavonja azzal, hogy a határozati javaslatot a következő elnökségi
ülésen terjeszti elő.
Elnök megemlékezik a Magyar Jogász Egylet közelben elhunyt elnökéről, dr. Sárközy Tamás
professzorról.
Elnök megköszöni a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 33 éven át volt elnökének, dr. Mikó
Péternek, a lemondása kapcsán, több évtizedes munkáját.
Elnök köszönti a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara új elnökét, dr. Bódis Pált.
4. napirend: „Egyes nem kiemelt szabályzatok módosításáról” szóló szabályzat-tervezet
megvitatása
Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti a nem kiemelt szabályzatok módosításáról szóló tervezetet
azzal, hogy az abban érintett szabályzatokról külön-külön kér szavazást.
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1.
A szabályzat-tervezetnek az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat
módosításával kapcsolatos javaslat előterjesztése és megvitatása után az elnökség meghozza a
következő határozatot:
Eln. 1/2020.02.24.sz.
határozat:
Az Elnökség elfogadja az irodagondnoki
szabályzat módosítását és javasolja annak a
Küldöttgyűlés elé terjesztését.
2.
A szabályzat-tervezetnek a talárviselésre vonatkozó és az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és
elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK szabályzatot módosító javaslat előterjesztése és
megvitatása után az elnökség meghozza a következő határozatot:
Eln. 2/2020.02.24.sz.
határozat:
Az Elnökség elfogadja a talárviselésre vonatkozó
szabályzati
javaslatot,
amely
szerint
tárgyalóteremben viselni kell a talárt, és az
elnökség javasolja annak a Küldöttgyűlés elé
terjesztését.
Dr. Baranyi Bertold titkár előterjeszti a szabályzat további szövegrészét, amely szerint a
talárnak fekete színűnek, legalább lábközépig érőnek, a nyaknál zöld díszítéssel ellátottnak kell
lennie. A javaslat előterjesztése és megvitatása után az elnökség meghozza a következő
határozatot:

Eln. 3/2020.02.24.sz.
határozat:
Az Elnökség elfogadja a talárviselésére vonatkozó
szabályozás Etikai szabályzatban rögzítendő
szövegét és javasolja annak a Küldöttgyűlés elé
terjesztését.
3.
A szabályzat-tervezetnek az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és
haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó
szabályokról szóló 17/2018. (XI.26.) MÜK szabályzatot módosító javaslat előterjesztése és
megvitatása után az elnökség meghozza a következő határozatot:

2

Eln. 4/2020.02.24.sz.
határozat:
Az Elnökség elfogadja a Végrendeleti Szabályzat
módosítását és javasolja annak a Küldöttgyűlés elé
terjesztését.
4.
A szabályzat-tervezetnek az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott
európai közösségi jogészok foglalkoztatásának feltételeiről szóló 5/2019. (VI.24.) MÜK
szabályzatot módosító javaslat előterjesztése és megvitatása után az elnökség meghozza a
következő határozatot:
Eln. 5/2020.02.24.sz.
határozat:
Az Elnökség elfogadja az 5/2019. (VI.24.) MÜK
szabályzat módosítását, amely szerint ügyvéd és
ügyvédi iroda okleveles jogi szakképzettséget
igénylő
jogi
munkavégzésére
irányuló
munkakörben kizárólag vagy ügyvédet, vagy
ügyvédjelöltet foglalkoztathat. Az Elnökség
javasolja
a
szabályzat-módosításnak
a
Küldöttgyűlés elé terjesztését.
5. napirend: A területi kamarák adatvédelmi szabályzata és hatásvizsgálata
A MÜK adatvédelmi tisztviselője dr. Szuchy Róbert tájékoztatást ad tevékenységéről és
nyomatékosan felhívja a kamarák, az ügyvédi irodák és az ügyvédek figyelmét az adatvédelmi
szabályzat elkészítésére és ezen belül az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására. Felhívja a
figyelmet arra, hogy a szabályzatot a megbízókkal el kell fogadtatni, a megbízási szerződésben
rögzítve a megbízó fél adatainak felhasználása irányát, az adatkezelés időtartamát és az adat
esetleges átadására vonatkozó tájékoztatást.
6. napirend: A Magyar Ügyvédek Napja helyszínének megbeszélésre
A napirend megvitatása a következő elnökségi ülésre halasztva.
7. napirend: A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló IM rendelet
módosítására vonatkozó javaslatok megtárgyalása
Dr. Kovács Kázmér, a MÜK elnökhelyettese tájékoztatást ad az ügyvédi munkadíjakra
vonatkozó hatályos IM rendelet módosítására irányuló javaslatok összefoglalásáról azzal, hogy
a kérdés időszerűségének hiányában nem kéri az elnökség döntését.
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8. napirend: Egyebek
A kamarák Állami Számvevőszék általi megkeresése kapcsán dr. Baranyi Bertold titkár
tájékoztatást ad arról, hogy az Alaptörvény, az ÁSZ-ról szóló törvény alapján állami támogatás,
illetve ingyenes állami juttatás hiányában az ÁSZ csak a támogatás, illetve juttatás hiányát
jogosult ellenőrizni, az ÁSZ által bekért pénzügyi beszámolók azonban nyilvános adatok, ezért
azok megküldésére irányuló ÁSZ felhívás jogszerű.
Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a jogi tevékenységet folytatók továbbképzésével
kapcsolatban előzetes megállapodás jött létre a BÜK és a MÜK között, amelynek keretében a
BÜK e-learning anyagai országos hozzáférhetőek lesznek.
Elnök megköszöni az OAB eddigi munkáját.
Dr. Bógyi Attila, az OAB elnöke tájékoztatást ad az eddig országosan megszerzett
kreditpontokról, az eddig nyilvántartásba vett képzési események, a bejegyzett képzési helyek
számáról.
Elnök javasolja, hogy egy külön konferencia keretében kerüljön megvitatásra a hatóságok és
bíróságok adatkérésének kamarák általi teljesítésére vonatkozó kérdéskör.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 30 perckor.

Kmf.

Dr. Bánáti János sk.
elnök

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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