Összefoglaló
A Magyar Ügyvédi Kamara 2021. július 12. 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 köszönti a megjelenteket.
Örömét fejezi ki a személyes jelenlétű elnökségi ülésnek és hangot ad annak a reményének,
hogy a jövőben sem lesz szükség az elnökségi ülések online megtartására, mert a személyes
jelenléttel lényegesen intenzívebb a viták lefolyása.
2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
Igazgatási ügyek hiányában dr. Török Ferenc titkár ad tájékoztatást a fegyelmi ügyek bírósági
elbírálása során észlelt perköltség megállapításával kapcsolatos gyakorlatról.
Hangsúlyozottan erősíti meg az Országos Fegyelmi Értekezlet megtartásának szükségességét.
Javasolja, hogy a bírósági ítéleteket a fegyelmi ügyekben eljáró tisztségviselők számára a
regionális elnökök tegyék hozzáférhetővé.
Dr. Bánáti János elnök hangsúlyozza a Fővárosi Törvényszéknek a fegyelmi ügyek
felülvizsgálata során hozott döntéseinek kiemelkedő szakmai színvonalát. Hangsúlyozza, hogy
a kamarai önállóság jelképét, a fegyelmi ügyek kamarán belüli intézését a fegyelmi határozatok
szakmai színvonalának emelésével meg kell erősíteni.
3. napirend: A „jogi felvilágosítás középiskolásoknak” programja
Dr. Bánáti János elnök e napirendi pontnak az „ügyvédi brandépítés” szempontjából
kiemelkedő jelentőségét hangsúlyozza, egyúttal az ügyvédek elleni büntetőeljárások negatív
jelenségére hívja fel a figyelmet.
Dr. Fülöp Tamás budapesti ügyvéd, a napirend előadója részletesen beszámol a középiskolások
számára tervezett jogi felvilágosítás programjáról. Utal a terjedőben lévő „street law”
programra. Hangsúlyozza, hogy a tervezett program eltér az OBH által elindított „Nyitott
Bíróság” programtól. A program célja, hogy a Nemzeti Alaptanterv alapján érthető és érdekes
módon a célközönség, a tizenéves középiskolás fiatalok számára a jog gyakorlati működésének
megismertetése valósuljon meg.
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Jelzi, hogy együttműködik a program az OTP Fáy Alapítványával.
Kéri, hogy az ügyvédi kar és az ügyvédség vezető szervezetei segítsék a program
megvalósítását.
6. napirend: Elnökségi állásfoglalás a fegyelmi eljárás bizonyítási költségeinek előlegezése
tárgyában
Dr. Szabó Kálmán, az országos vezető fegyelmi főbiztos az elnökség számos tagja által
nyilvánított vélemény alapján javasolja, hogy a fegyelmi eljárás bizonyítási költségeit a területi
kamarák vállalják fel.
Dr. Bánáti János elnök javasolja, hogy az állásfoglalás vitájára a 7. napirendi pont keretében
kerüljön sor.
4. napirend: Tájékoztató az ÁSZ vizsgálat kérdéséről
Dr. Bánáti János elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy formális és informális csatornákon
keresztül egyöntetű álláspontról szerzett tudomást, amelynek lényege, hogy az ÁSZ nem
rendelkezik hatáskörrel a kamarák gazdálkodásának ellenőrzése felett, miután a kamarák nem
részesültek sem állami támogatásban, sem ingyenes juttatásban, működésük során állami
vagyoni eszközt nem használnak.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Közjegyzői Kamarával közösen közös kérelemmel fordult az
Alapvető Jogok Biztosághoz, indítványozva, hogy a Biztos az Alkotmánybírósághoz forduljon
a kamarákat érintő ÁSZ vizsgálat jogszerűségének kétséges volta miatt.
5. napirend: 2021. őszi programjainak megbeszélése (Küldöttgyűlés, Vezetői Értekezlet,
Bűnügyi Védői Konferencia)
Dr. Bánáti János elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 2021. szeptember 23-25. között
Balatonfüreden kerül megrendezésre a Jogász Egylet szervezésében hagyományos
Jogászgyűlés.
Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Bűnügyi Védői Konferencia és az Országos Vezetői
Értekezlet is megtartásra kerül.
Dr. Lampé Zoltán, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnöke ismerteti az elnökséggel az Országos
Vezetői Értekezlet megtartására vonatkozó információkat, köztük azt, hogy arra 2021. október
15-17. között kerül sor és a bázis a debreceni Divinus Hotel lesz.
Dr. Bánáti János elnök ismerteti a soron következő elnökségi ülés időpontját, amely 2021.
szeptember 13. és amely napon Küldöttgyűlés megtartása tervezett.
7. napirend: Kamarai szabályzat-módosító tervezet megvitatása (Fegyelmi eljárási
szabályzat)
Dr. Baranyi Bertold titkár az előzetesen a FESZ módosításával kapcsolatosan érkezett
javaslatokat ismerteti.
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A javaslatok körében a fegyelmi tanácsok hatáskörébe tartozónak véleményezi az idegennyelvű
okiratok egyszerű vagy hivatalos fordításának eldöntését.
Ismerteti a folytatólagosság, illetve rendbeliséggel kapcsolatos javaslatokat.
Többek között ismerteti az előzetes vizsgálat felfüggesztése lehetőségére vonatkozó javaslatot,
az eljárás alá vont ügyvédnek kamarai tisztségviselő általi képviseletét tiltó rendelkezés
megváltoztatására irányuló javaslatot, az ismételten alaptalan kizárási indítványok elbírálásával
kapcsolatos javaslatot, a kijelölés alapján eljárni jogosult fegyelmi biztos utasítására jogosult
kamarai elnök illetékességével kapcsolatos javaslatot, a fegyelmi tanács tagjának
különvéleménye papír alapú, illetve elektronikus formában rögzítésével kapcsolatos
kérdéskört, valamint az elektronikus fegyelmi tárgyalás tartásával kapcsolatos javaslatokat.
Ismerteti az ingatlan-nyilvántartási törvény kapcsán az Üttv. várható módosításának időpontját.
Az elnökség tagjai a felvetett szabályzat-módosítási tervezet kérdéseihez hozzászólnak.
8. napirend: Egyebek
1.
Dr. Bánáti János elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a megtévesztőnek tartott nevet
viselő oktatási cégtől a velük kötött peren kívüli megállapodás alapján a lajstromozott
védjegyeket a MÜK megvásárolja és ezzel a megtévesztő elnevezések nyilvános használata
megszűnik.
Felhívja az elnökség tagjait arra, hogy az Országos Ügyvédi Nyilvántartás naprakész vezetését
biztosítsák.
2.
Dr. Baranyi Bertold titkár tájékoztatja az elnökséget a MÜK és az IM között a jogi
segítségnyújtás fejlesztése érdekében kötött együttműködési megállapodás operatív
egyeztetéseiről és a tárgyban várt javaslatok IM általi igényéről.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 12 óra 30 perckor.

Kmf.

Dr. Bánáti János sk.
elnök

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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