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Összefoglaló 
 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2022. január 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 az elnökség tagjainak köszöntése után megemlékezik dr. Horváth Jenőről, a MÜK elhunt 

örökös tiszteletbeli elnökéről és dr. Zimnic Jánosról, a MÜK elhunyt fegyelmi főbiztosáról és 

búcsúztatásuk helyéről, időpontjáról. 

 

Az elnökség néma felállással tiszteleg elhunyt kollégái emléke előtt. 

 

Elnök a fentiek folytán a 8. napirendi pontra tér rá. 

 

8. napirend: A MÜK 2022. évi programterve, feladatai, rendezvényei 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget a MÜK fegyelmi főbiztosának elhalálozása miatt szükségessé 

vált pótválasztásról. 

 

Elnök a 2022. évi rendezvények kapcsán előjelzi, hogy február 28-án, majd március 28-án kerül 

sor elnökségi ülés tartására, a 2022. évi Ügyvéd Nap pedig november 5-én lesz. 

 

Elnöknek az ezévi kihelyezett elnökségi ülésre vonatkozó javaslatára Pongráczné dr. Csorba 

Éva, a Somogy Megyei ÜK elnöke készségét nyilvánítja a kihelyezett elnökségi ülés 

megtartására, siófoki helyszínnel. 

 

Elnök a 2022. évi feladatok közül kiemeli a területi kamarai választásokat, valamint az e-

ingatlan bevezetésének jelentőségét. 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget az igazságügyi miniszter asszonnyal, valamint a minisztérium 

újonnan kinevezett államtitkárával folytatott megbeszélésekről, amelyek során szóba került a 

kirendelési díj, a végrehajtókkal kapcsolatos problémakör és az ügyvédi tevékenységnek a 

felszámolói tevékenységgel összeegyeztethetőségéről. 

 

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Dr. Török Ferenc titkár ismerteti a másodfokú igazgatási határozat-tervezeteket, amelyeket az 

elnökség elfogad.  
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3. napirend: A MÜK 2022. évi e-learning támogatásának megbeszélése 

 

Dr. Fekete Tamás főtitkár javasolja, hogy a 2022. továbbképzési évben a MÜK 8 kreditpont 

megszerzését támogassa. Az előterjesztést az elnökség megszavazza. 

 

4. napirend: Helyettes ügyvédek nyilvántartása 

 

Elnök ismerteti a helyettes ügyvéd nyilvántartás országosan fennálló hiányosságát és 

nyomatékosan felhívja a területi kamarai elnököket annak megszüntetésére. 

 

A hozzászólások kapcsán felvetődik a helyettes ügyvédi feladat- és jogkör szabályzatba 

foglalásának szükségessége. A szabályzat előkészítésére a főtitkárt bízza meg. 

 

5. napirend: Az ügyvédi „munkadíj és a kriptovaluta”, az „ügyvédi letét és a kriptovaluta” 

kérdéseinek megvitatása 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes, a MÜK Szakmai Bizottságának elnöke előterjeszti a 

Szakmai Bizottság álláspontját. A hozzászólásokat követően az elnökség úgy foglal állást, hogy 

a kriptovaluta letétként nem fogadható el, munkadíjként nem köthető ki, de a munkadíj 

kriptovalutában lerovása nem tilalmazott. 

 

6. napirend: A Szakmai Bizottság előterjesztése az ügyvéd „nyomtatott aláírásának 

használatáról” 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes, a MÜK Szakmai Bizottságának elnöke előterjeszti a 

Szakmai Bizottság álláspontját az ügyvéd „nyomtatott aláírásának használatáról”. A 

hozzászólásokat követően az elnökség egyetért az előterjesztéssel, amelynek lényege, hogy a 

nyomtatott aláírás nem minősül aláírásnak. 

 

* 

 

Elnök a betegségek miatt Ügyvéd Napot mulasztani kényszerült dr. Varga Attila, a Veszprém 

Megyei ÜK elnöke részére átadja az „Ügyvédségért” 2021. évi díját. 

 

7. napirend: E-ing képzés és számonkérés koncepciója 

 

Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes, a Győr-Moson-Sopron Megyei ÜK elnöke tájékoztatást ad az 

e-ingatlannal kapcsolatos minisztériumi megbeszélésekről. Ismerteti, hogy a minisztérium 

oktatásra vonatkozó anyagot nem szolgáltat, a képzést és a vizsgát pedig hangsúlyozottan a 

gyakorlatra kívánja helyezni. Az elképzelések szerint a vizsgára a területi kamaránál online 

kerülne sor. 

 

Dr. Bógyi Attila a MÜK OAB elnöke tájékoztatást ad a tervezett szabályozás várható lényeges 

tartalmáról, arról, hogy a 6-10 órásra tervezett képzés elméleti és gyakorlati elemekből tevődik 

össze, a tervezett kreditpontozásáról, a vizsga, a számonkérés országosan egységes tartalmáról. 
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9. napirend: Egyebek 

 

Dr. Baranyi Bertold MÜK titkár tájékoztatást ad a tervek szerint 2022.02.01-től elérhető 

tényleges tulajdonosi nyilvántartásról. Felhívja a figyelmet a január 1-jétől minden adás-vételi 

szerződés esetében az adatváltozás, bejelentés, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettségéről. Előjelzi, hogy az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos gyakran 

ismételt kérdések hamarosan megjelenik a MÜK honlapján. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 30 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

        elnök                  főtitkár 

 


