Összefoglaló
Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. március 8. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara
(Budapest V., Szalay u. 7.) I. emeleti Dísztermében és online tartott
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL
Elnökségi ülés megnyitva 9:30 órakor. Elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképtelen.
Szünetet rendel el az Elnökségi ülésre szóló meghívó szerint 10-ig. A megismételt Elnökségi
ülés megkezdve: 10:00 órakor.
Jelen vannak:
Személyesen és online is:
Dr. Bánáti János elnök, Dr. Fekete Tamás főtitkár, Dr. Baranyi Bertold titkár, Dr. Török Ferenc
titkár, Ifj. dr. Vég Tibor titkár, Dr. Tóth M. Gábor (BÜK elnök), dr. Gyalog Balázs (BÜK
főtitkár) és Dr. Horváth István (BÜK vezető fegyelmi biztos).
A jelenlévők száma 37 fő.
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 javaslatára – igazgatási ügy hiányában – az elnökség elfogadja, hogy a 4. napirendi
ponttal kezdődjék az érdemi ülés.
4. napirend: Az e-ingatlannal kapcsolatos ügyvédi közreműködés szabályozási kérdéseinek
megvitatása
Elnök hangot ad annak a véleményének, hogy az e-ingatlan rendszere a közigazgatás reformja
keretében kerül bevezetésre, amelynek keretében az igazságügyi kormányzat kedvezően áll az
ügyvédi tevékenységet folytatókhoz.
Dr. Havasi Dezső MÜK elnökhelyettes részletes tájékoztatást ad az e-ingatlan rendszerének
kialakítása során eddig végzett munkáról, előjelezve, hogy a rendszer vélhetően 2023. január
1-jén indul.
Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a MÜK feladata a rendszerben részvételhez szükséges
oktatási anyag és követelményrendszer kialakítása, amely egyrészt szakmai felkészültséget,
másrészt a rendszer informatikai kezelésében jártasságot igényel. Ismerteti a rendszer
kialakításával kapcsolatosan az Üttv. fegyelmi felelősségi szabályainak módosítási igényét,
valamint ugyancsak a rendszerrel kapcsolatosan az abban részt venni szándékozók magasabb
felelősségbiztosítási követelményét és annak díjvonzatát.
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Tájékoztatást ad az esetleges munkadíj szabályozási kérdésköréről.
Tájékoztatást ad arról, hogy az ügyvédi meghatalmazás alapjául az e-személyigazolvány fog
szolgálni. Ismerteti annak a kérdésnek a rendezése iránti igényt, amely szerint eldöntendő, hogy
az okiratszerkesztő ügyvéd és a kérelmet benyújtó ügyvéd tevékenységét végző személye
elválhat-e egymástól.
Ismerteti annak a kérdésnek az eldöntése iránti igényt, hogy az e-ingatlanban részt vevő ügyvéd
részvételi joga ügyvédi gyakorlati időhöz kötött legyen-e.
Javasolja, hogy a fenti két kérdésben az elnökség foglaljon állást.
Az elnökség számos tagja a felvetődött kérdésekhez kifejti álláspontját.
3. napirend: A MÜK 2020. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló-tervezet és a
2021. évi költségvetés-tervezet megvitatása és elfogadása
A főtitkár az elnökség részére előzetesen a meghívó mellékleteként kiküldött 2020. évi
pénzügyi beszámolót, 2021. évi költségvetést és azok szöveges összefoglalását ismerteti.
Az elnökség több tagja javasolja az Országos Fegyelmi Bizottság elnöke havi rendszeres
tiszteletdíjban részesítését.
5. napirend: Az ügyvédközvetítő (ügyvédbróker) kérdésének megbeszélése
Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes a napirendi pont előadója az idő előrehaladottságára
tekintettel a napirendi pont megtárgyalásának elhalasztását indítványozza.
6. Egyebek
Elnök ismerteti a védői kirendelési rendszernek a jogi személy képviselője kirendelésére
vonatkozó informatikai hiányosságot.
Elnök ismerteti a kirendelési díj késedelmes utalásával és a kirendelt védők felkészülési díjával
kapcsolatos problémákat.
Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes a polgári peres perköltségek ügyvédi munkadíj részének
bírósági megítélésében mutatkozó nagy mértékű szórásra tekintettel konkrét esetek
megküldését javasolja az elnökség tagjainak.
Felvetődött az átjegyzéssel kapcsolatos költségek tekintetében jelentkező probléma.
Elnök további hozzászólás hiányában az ülést berekeszti.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 14 óra 30 perckor.

Kmf.

Dr. Bánáti János sk.
elnök

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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