
Kamarai jogtanácsosok területi tagozati képviselőinek első találkozója 

Előzetes szervező munka és egyeztetések alapján 2019. november 29.-én került összehívásra és 

megrendezésre a kamarai jogtanácsosok területi tagozati képviselőinek első találkozója személyes 

ismerkedés és az aktuális közös feladatok, témakörök áttekintése valamint az ilyen jelegű 

megbeszélések hagyományteremtő szándéka érdekében.  A találkozó házigazda és vendéglátói 

szerepét jelen estben Seres Tamás kollégánk, a Bács-Kiskun Megyei tagozat elnöke vállalta, a helyszín 

a Mecedes-Benz Manufacturing Hungary Zrt. kecskeméti gyára volt. Az előzetes jelzéseknek 

megfelelően sajnos nem tudott minden területi tagozat képviselője megjelenni a találkozón.  

A program természetesen gyárlátogatással kezdődött, melynek során kis csapatunk megcsodálhatta a 

XXI. századi technológia valamint az ember és a robot alkotóerejének csodálatos eredményeit 

létrehozó szimbiózisát. Egy gyors szendvics ebéd, kávé és csapatépítő ismerkedés után a  MÜK 

Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat (a továbbiakban: OKJT) bemutatkozása keretében először 

Haskó Tünde, az OKJT elnökhelyettese beszélt a jogtanácsosi integráció lassan múltba hajló 

előzményeiről, melyet követően Csere Bálint, az  OKJT elnöke a  tervezhető közeli jövő feladatait 

vázolta fel. A BÜK Jogtanácsosi Tagozata képviseletében Diamantopulosné Kenyeres Gabriella 

elnökhelyettes tartotta meg a bemutatkozást, ezen tagozat feladatait érintően. Az általánosabb 

jellegű prezentációkat követően Bógyi Attila kollégánk, a MÜK Akkreditációs Bizottságának elnöke a 

talán legaktuálisabb kérdés, a továbbképzési kötelezettség és a kreditpont gyűjtés aktuális szabályait, 

még nyitva álló kérdéseit ismertette széles körű tájékoztatás mellett. Az elhangzott kiselőadásokat  

követően a jelenlevők közel egyórás konstruktív eszmecserét is folytattak. 

A rendezvény egyértelműen megmutatta, hogy egy ilyen jellegű fórum, akár intézményesített keretű 

működtetésére szükség van illetve a jövő év első negyedévében a területi tagozatok elnökeinek 

mindenképpen meg kellene szervezniük ugyancsak személyes ismerkedés és információcsere 

érdekében a saját területi tagozati megbeszéléseiket területi kollégáik, területi kamarai tagjaik 

részvétele mellett. 

A területi tagozatok I. találkozójáról terveink szerint 2020. februárjában az Ügyvédek Lapja 

részletesebben is be fog számolni. 

Köszönet még egyszer Seres Tamás kollégánknak a találkozó megszervezéséért. 

(Bizonyítékként egy képet is mellékelünk-:) 

Palatin Gábor 
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