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Összefoglaló 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. október 16. napján a Debrecen, Hotel 

Divinus*****, 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 1. szám alatt tartott   

 

KIHELYEZETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2. NAPJÁRÓL 

 

Elnökségi ülés megnyitva 9:30 órakor.  

 

Jelen vannak: 

 

A jelenléti ív szerinti elnökségi tagok (I. sz. melléklet) 

 

Az Elnökségi ülést dr. Bánáti János elnök vezeti. 

 

Dr. Bánáti János elnök az Elnökségi ülést megnyitja. Előterjeszti a napirendet.  

 

Ezt követően az Elnökség (egyhangúlag) elfogadta a napirendet. 

 

1. napirend: Elnöki megnyitó 

 

Elnök köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja az elnökséget az előző napi távolmaradásának 

okáról. 

 

2. napirend: Az Ügyvéd Napi kitüntetettek személyének kiválasztása 

(A napirend el lett halasztva az október 15-i EÜ-ről) 

 

Az elnökség a 2021. évi Ügyvéd Napi kitüntetettek személyéről az alábbiak szerint határoz. 

 

„Jog Szolgálatában” életmű díj 

Fekete Tamás    (ügyvéd) 

Kónya István   (bíró) 

Láng László   (ügyész) 

Szabó Imre   (tudomány és oktatás) 

 

„Az Ügyvédségért – Pro Collegio Advocatorum” kitüntető cím 

Bógyi Attila    (Bp.) 

Kussinszky Péter   (Bp.) 

Lampé Zoltán   (Debrecen) 

Réczei Géza   (Bp.) 

Varga Attila   (Veszprém) 

 

„Kiváló Ügyvéd” kitüntető jelvény 

Fejér Áron   (Pécs) 

Lakatos Péter   (Bp.) 

Parti Ágnes   (Bp.) 

Rajki Márton    (Bp.) 

Szabó Edit   (Pest M.) 

Zlatniczky Tamás  (Bács) 
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„Jogi Kultúráért” díj 

Becker Tibor   (Komárom) 

 

„Kiváló Kamarai Jogtanácsos” kitüntető jelvény 

Haskó Tünde   (magánszféra) 

Gulyás Renáta   (közigazgatási szféra) 

 

* 

Az elnökség ezután a kihelyezett elnökségi ülésre meghívottak részvételével folytatja munkáját. 

 

 

3. napirendi pont: A MÜK Szakmai Bizottságának előterjesztése „Az ügyvédi letétbe vett 

bejegyzési engedély és vételár önerő igazolás keltezése és ügyvédi ellenjegyzése” címmel 

(A napirend el lett halasztva az október 15-i EÜ-ről) 

 

Dr. Kovács Kázmér, a MÜK elnökhelyettese részletesen ismerteti a napirendi ponttal 

kapcsolatos írásban már korábban megküldött Szakmai Bizottsági álláspontot. 

 

A hozzászólásokat követően dr. Bánáti János elnök felhívja a figyelmet az elektronikus 

bejegyzési eljárás bevezetésének közelgő időpontjára.  

 

Az elnökség a Szakmai Bizottsági előterjesztésről mellőzi a szavazást. 

 

4. napirend: Egyebek 

 

Dr. Bánáti János elnök ismerteti az Agrárkamara megkeresését a mezőgazdasági ingatlanokra 

vonatkozó adás-vételi szerződések kapcsán gyakorolt elővásárlási jog azon aggályt keltő 

problematikájára vonatkozóan, ami a szerződés-szerkesztés ügyvédi munkadíjának vételárba 

történt beépítése kérdését érinti. 

 

Az elnökség a megkeresés tárgyát megvitatja. 

 

5. napirend: Az adótanácsadó okiratszerkesztési tevékenysége 

(A napirend el lett halasztva az október 15-i EÜ-ről) 

 

Dr. Kovács Kázmér, a MÜK elnökhelyettese tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a kérdés 

felvetője részére válaszlevelet küld.  

 

6. napirend: Tájékoztató az ügyvédi reklám témájában dolgozó albizottság munkájáról 

 

Dr. Becker Tibor, a KEM Ügyvédi Kamara elnöke ismerteti az általa vezetett albizottság 

tevékenységét és javaslatait a kérdés koncepcionális vonatkozásairól. 

 

A hozzászólások között dr. Szecskay András MÜK elnökhelyettes jelzi, hogy ezév 

decemberében várható a CCBE kérdéskörhöz kapcsolódó döntése, Dr. Baranyi Bertold MÜK 

titkár pedig felveti a MÜK ügyvédkeresőjének bővítésének indokoltságát. 
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7. napirend: Tájékoztató az ügyvédi brandépítésről és a BÜK elektronikus ügyviteli 

rendszeréről 

 

Dr. Tóth M. Gábor, a BÜK elnöke tájékoztatást ad a témában BÜK-nél megindult munkáról és 

hangsúlyozza a jogkereső közvélemény felé szükséges megelőzés fontosságát. 

 

Dr. Tóth M. Gábor BÜK elnök tájékoztatja az elnökséget a BÜK-ben megrendezésre kerülő 

Pro Bono napról. 

 

Dr. Gyalog Balázs BÜK főtitkár beszámol az elektronikus ügyintézési rendszerről és annak a 

területi kamarák részére történő átadás lehetőségéről. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 12 óra 30 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

            elnök                 főtitkár 

 


