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Összefoglaló 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. december 13. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara 

(Budapest V., Szalay u. 7.) Dísztermében 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 részletes tájékoztatást ad az ÁSZ vizsgálat kapcsán az alapvető jogok biztosának 

válaszleveléről. Hangot ad annak a véleményének, hogy a választásig várhatóan már nem, de 

azt követően várható törvényalkotási kezdeményezés, esetleg a kamarák ÁSZ által történő 

ellenőrizhetősége tekintetében, azzal azonban, hogy a jogalkotásba a MÜK-öt is be kell vonni. 

Az alkotmányossági aggályok továbbra is fennállnak, végső esetben a megszületendő törvény 

az Alkotmánybíróság elé vihető. 

 

Dr. Szecskay András elnökhelyettes tájékoztatást ad a kamarák három funkciójával kapcsolatos 

európai szabályozásról. 

 

Elnök tájékoztatást ad az adatigényléssel kapcsolatosan a NAIH elnöke válaszleveléről és 

annak előzményeiről. 

 

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Dr. Török Ferenc titkár az igazgatási határozatot ismerteti, amit az elnökség elfogad.  

 

3. napirend: A Szakmai Bizottság elnökségi ajánlása a „Idegennyelvűség melletti 

távelőttemezés” tárgyában 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes szóban is megindokolja a tárgyban előterjesztett írásbeli 

ajánlást, amelyet az elnökség módosítással támogat. 

 

4. napirend: A Szakmai Bizottság előterjesztése „A cég védője és a felszámoló viszonyáról” 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes szóban is megindokolja a tárgyban előterjesztett írásbeli 

ajánlást, amelyet az elnökség támogat. 

 

5. napirend: A Magyar Ügyvédi Kamara támogatásának megvitatása az elektronikus 

ügyintézési rendszerrel kapcsolatosan 

 

Az elnökség az elektronikus ügyintézési rendszerrel kapcsolatosan a MÜK által tervezett 

anyagi támogatás kérdésében mellőzte a döntést. 
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6. napirend: Egyebek 

 

Elnök köszönetét fejezi ki a BÜK-nek a „Jogos a kérdés” elnevezésű, saját költségen, de az 

egész ország ügyvédségének érdekét szolgáló brandépítés terén eddig kifejtett munkájáért. 

 

Dr. Halmos Tamás elnökhelyettes szorgalmazta az ügyvédhelyettes intézményének 

részletesebb szabályozását. 

 

Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes előjelezte, hogy az e-ingatlan nem anyagijogi vizsgához 

pusztán a feladat készségszintű elsajátítását igazoló gyakorlati vizsgához lesz kötött. 

 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 10 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

        elnök                  főtitkár 

 


