Összefoglaló
Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2022. február 28. 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 aggodalmát fejezi ki a kialakult háborús helyzet miatt, előjelezve, hogy a kérdés a mai
elnökségi ülésen külön kerül megtárgyalásra.
Az elnök a közelgő 2022. őszi területi kamarai és 2023. éveleji MÜK választások kapcsán
felmerülő személyi kérdések fontosságát említi.
Dr. Varga Attila, a Veszprém Megyei ÜK elnöke javasolja, hogy a MÜK választások személyi
kérdései megtárgyalása előtt a hagyományoknak megfelelően kerüljön informális elnöki
megbeszélésre sor. A javaslatot az elnökség támogatja.
2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása
Dr. Török Ferenc titkár ismerteti a másodfokú igazgatási határozat-tervezeteket, amelyeket az
elnökség elfogad.
3. napirend: Szabályzatok módosításának megvitatása (Pmt., FESZ, Továbbképzési
Szabályzat)
Dr. Baranyi Bertold titkár előterjesztése alapján az elnökség megtárgyalta a szabályzatmódosítások tervezetét és döntött azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztéséről.
A hozzászólások kapcsán hangsúlyt kapott a tárgyalások veszélyhelyzet miatt történő
elhalasztása esetén írásban indokolt határozatok szükségessége, a fegyelmi tanácselnökök
iratátvételének dokumentálása szükségessége, a bejelentők iratbetekintési joga kérdésköre.
A Továbbképzési Szabályzat kapcsán a hozzászólások érintették a nem jogi karon végzett jogi
oktatás kreditpontozását, az oktatási anyagok tervezett értékelési rendszerének kialakítását, az
e-inggel kapcsolatos oktatási feladatokat.
4. napirend: A helyettes ügyvédre vonatkozó szabályozás koncepciója
Dr. Baranyi Bertold titkár előterjesztése alapján az elnökség megtárgyalta a helyettes ügyvéd
intézményére vonatkozóan különböző szabályzatokban indokolt szabályzat-módosítások
tervezetét és döntött azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztéséről, valamint az intézmény
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koncepcionális kérdéseit is megvitatta. Döntött a helyettes ügyvéd intézményének szabályozása
Alapszabályban rögzítéséről.
5. napirend: A Szakmai Bizottság előterjesztései
Az elnökség szakmai álláspontként fogadta el a Szakmai Bizottságnak a „jogi képviseletre és
jogi tanácsadásra” vonatkozó álláspontját.
6. napirend: A MÜK fegyelmi főbiztosa esetleg további tisztségviselő pótválasztására jelölés
és a szavazatszámláló bizottság megválasztása
Az elnökség egyhangúlag támogatta dr. Fügedi Szilvia MÜK fegyelmi főbiztosi tisztségre
jelölését és annak a MÜK küldöttgyűlése elé terjesztését.
Az elnökség a küldöttgyűlési választás szavazatszámláló bizottságának elnökévé a főtitkárt,
tagjaivá a titkárokat választotta meg.
7. napirend: Ügyvédi reklám-ügyvédközvetítő témájának megbeszélése
A napirend el lett halasztva a 2022. március 28-i elnökségi ülésre.
8. napirend: Egyebek
Az elnökség az ukrán háborús helyzet kapcsán a MÜK nyilatkozatának megszövegezésére,
közzétételére feljogosította az elnököt.
Az elnökség úgy döntött, hogy a MÜK, a BÜK és a MÜBSE magyar ügyvédség elnevezéssel
közösen, 10 millió – 10 millió forinttal a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és az
Ökumenikus Segélyszervezet útján támogatja a háborúból menekülteket.
Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 14 óra 30 perckor.

Kmf.

Dr. Bánáti János sk.
elnök

dr. Fekete Tamás sk.
főtitkár
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