Összefoglaló
Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. október 15. napján a Debrecen, Hotel
Divinus*****, 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 1. szám alatt tartott
KIHELYEZETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS 1. NAPJÁRÓL
Elnökségi ülés megnyitva 15 órakor.
Jelen vannak:
A jelenléti ív szerinti elnökségi tagok (I. sz. melléklet)
Az Elnökségi ülést dr. Bánáti János elnök akadályoztatása miatt dr. Havasi Dezső
elnökhelyettes vezeti.
Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes az Elnökségi ülést megnyitja. Előterjeszti a napirendet.
Ezt követően az Elnökség (egyhangúlag) elfogadta a napirendet.
1. napirend: Elnökhelyettesi megnyitó
Elnökhelyettes köszönti a megjelenteket és tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy dr.
Bánáti János elnök megjelenésében akadályozott, ezért felkérésére vezeti az elnökségi ülést.
Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes akadályoztatása miatt
az általa vezetett témák a holnapi napon kerülnek tárgyalásra és a holnapi napra kitűzott témák
közül néhány a mai elnökségi ülés napirendjére kerül.
Felkéri a titkárokat a másodfokú igazgatási ügyek ismertetésére.
2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
A MÜK titkárai előterjesztik az igazgatási ügyeket.
Az elnökség az előterjesztések alapján szavazással dönt az ügyekben hozandó másodfokú
határozatokról.
Az igazgatási ügyek jegyzékét az elnökségi ülés jegyzőkönyvének II. sz. melléklete
tartalmazza.
3. napirend: A kirendeléssel kapcsolatos problémák megvitatása
(A napirend előre lett hozva az október 16-i EÜ-ről)
Dr. Gróf Krisztián, a MÜK informatikai megbízottja ismerteti a jogi személy érdekében eljáró
ügyvéd kirendelésével kapcsolatos problémát, a budapesti székhelyű, de nem budapesti
illetékességű bíróságok és hatóságok kirendelésével kapcsolatos problémák, valamint a
rendszer működésével kapcsolatosan felmerülő fejlesztési elképzeléseket.
Az elnökség megvitatja a felvetett kérdéseket.
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4. napirend: Az irodagondnok feladatai
(A napirend előre lett hozva az október 16-i EÜ-ről)
Dr. Fügedi Szilvia, a BÜK elnökhelyettese a téma előadójaként ismerteti az irodagondnok
feladataival, hatáskörével kapcsolatban felmerült gyakorlati problémákat, a „halaszthatatlan
jogi cselekmények” fogalma értelmezésével kapcsolatos eltérő álláspontokat.
Az elnökség megvitatja a felvetett kérdéseket.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 17 óra 20 perckor.

Kmf.

Dr. Havasi Dezső sk.
elnökhelyettes

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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