
Beszámoló a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos előkészületekről 

A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (OAB) 2019. november 19-én 

személyes tájékoztatót szervezett a területi kamarák elnökei és oktatási biztosai részére. A 

kecskeméti rendezvény házigazdája a Bács Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara volt. 

I. Hol tartanak az előkészületek? 

Az eseményen Bógyi Attila, a bizottság elnöke elmondta, hogy a rendezvény elsődleges célja, 

a területi kamarák képviselőinek átfogó tájékoztatása a 2020. január 1-jén induló kötelező 

továbbképzéssel kapcsolatos előkészítő munka eddigi eredményeiről, illetve az 

előkésztésben résztvevők előtt álló feladatokról. Az elnök külön kiemelte a tagság 

folyamatos tájékoztatásának fontosságát, hangsúlyozva, hogy ez az OAB és a területi 

kamarák közös feladata és felelőssége. Ezzel kapcsolatban felhívta a jelenlévők figyelmét, 

hogy a továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok, nyomtatványminták, a szabályzat 

által előírt nyilvántartások, továbbá az OAB határozatai a MÜK honlapjának „Továbbképzés” 

menüpontja alatt érhetők el.  

Ezt követően Réczei Géza, a bizottság titkára ismertette a továbbképzési kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos legfontosabb szabályokat, így egyebek mellett az 5 éves 

továbbképzési időszak alatt megszerzendő kreditek számításának módját, a kreditszerzés és 

a kötelező továbbképzés alóli mentesülés eseteit és az e-learning képzésekkel kapcsolatos 

gyakorlati tudnivalókat. A MÜK és a területi kamarák kötelező továbbképzéssel kapcsolatos 

feladatairól Tulipán Péter OAB tag tartott előadást, kiemelve a kamarák oktatásszervezéssel, 

kreditnyilvántartással, és a képzési események ellenőrzésével kapcsolatos teendőit. Az 

bizottsági tagok által tartott előadások sorát Károlyi Attila előadása zárta, aki beszámolt az 

OAB által elvégzett feladatokról, így a képzési helyek akkreditációjának állásáról, az 

egységes továbbképzési rendszerrel kapcsolatos fejlesztésről, továbbá a továbbképzési 

szabályzat kialakításával és módosításával kapcsolatos eredményekről. 

 

II. Az azonnali kérdések és válaszok órája 

Az előadásokat követően került sor a területi kamarák által írásban és a helyszínen szóban 

feltett kérdések megvitatására. A kérdések elsősorban a továbbképzés informatikai 

rendszerével, a 2019. december 31. előtt bejelentett képzésekkel, a kreditnyilvántartás 

módjával és a területi kamarák továbbképzéshez kötődő feladataival – elsősorban a 

december 15-ig elkészítendő éves továbbképzési programmal – voltak kapcsolatosak.  

 

- Az OAB tagjai tájékoztatták a jelenlevőket, hogy a továbbképzési szabályzat október 

29-től hatályos módosítása megteremtette annak a lehetőségét, hogy a kamarák 

2019. szeptember 1-je és december 31-e között kreditszerzésre jogosító képzési 

eseményt szervezzenek. Ezzel kapcsolatban számos bejelentés érkezett, a bejelentett 



képzések nyilvántartása a MÜK „Továbbképzés” menüpontján keresztül érhető el. 

A bejelentésekkel kapcsolatos formális határozatot a szabályzattal összhangban a 

bizottság 2020. első negyedévében hozza meg. A bizottság arra kéri a területi 

kamarákat, hogy a jövő év elején küldjék meg számukra a 2019. szeptember 1. és 

2019. december 31. között megtartott képzések listáját annak érdekében, hogy 

valamennyi képzés kamaránként egy határozatban legyen nyilvántartásba vehető. 

 

- Számos kérdés irányult a továbbképzési szabályzat 3.11. pontjában szereplő éves 

továbbképzési programra, amelyet a területi kamaráknak 2019. december 15-ig kell 

közzétenniük a honlapjukon. Az OAB tagjai vállalták, hogy a program tartalmával 

kapcsolatos javaslataikat november végéig kidolgozzák és megküldik a kamarák 

részére. 

 

- A jelenleg fejlesztés alatt álló informatikai rendszer kapcsán Bógyi Attila elmondta, 

hogy a cél egy olyan egyablakos, univerzális ügyintézési felület létrehozása, 

amelyen keresztül a képzésre kötelezettek, a kamarák és a képzési helyek 

valamennyi szükséges funkciót elérnek majd. 

 

- A jól működő rendszer alapfeltétele, hogy a területi kamarák egységes elvek mentén, 

egységes adattartalommal vezessék a nyilvántartásaikat. Ehhez a bizottság tagjai 

előkészítettek egy kreditnyilvántartás mintát és kérték a jelenlévőket, hogy az 

informatikai rendszer indulásáig ezt használják elektronikus kreditnyilvántartásként. 

A nyilvántartás kapcsán Pásztor Gábor a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara oktatási biztosa 

elmondta, hogy az elektronikus nyilvántartás mellett igény esetén papír alapú 

nyilvántartás is vezethető, mellyel kapcsolatban példaként bemutatta az általuk 

kialakított továbbképzési indexet. 

 

- Az OAB a felmerült kérdéseket és az arra adott bizottsági válaszokat GYIK 

formájában elkészíti és a MÜK „Továbbképzés” menüpontján keresztül 

hozzáférhetővé teszi. A további kérdések, észrevételek az OAB részére az 

oktatas@muknet.hu oldalra küldhetők meg. 

 

- Az esemény során a jelenlévők több olyan felvetéssel éltek, amelyek a továbbképzési 

szabályzat módosítását igényelnék, mellyel kapcsolatban a bizottság tagjai vállalták, 

hogy a javaslatokat megvizsgálják és indokolt esetben javaslatot tesznek a 

szabályzat módosítására. 

A rendezvényen elhangzott előadások prezentációit, a továbbképzési programmal 

kapcsolatos javaslatokat, és a javasolt kreditnyilvántartás mintát az OAB november végéig 

küldi meg a meghívottak részére. 
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