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Jegyzőkönyv  

az országos kamarai jogtanácsosi tagozat 

 2019. október 1. napján megtartott üléséről. 

Időpont: 2019. október 1. 14:00 

Helyszín: Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi terem 1055 Budapest, Szemere u. 8. 

Jelen vannak: 

Csatolt jelenléti ív szerint az országos kamarai jogtanácsosi tagozat tagjai és dr. Bánáti János a Magyar 

Ügyvédi Kamara elnöke.  

Jegyzőkönyv vezető: dr. Szabados János  

Jegyzőkönyvi események: 

Az ülést dr. Csere Bálint 14:15 perckor megnyitja.  

dr. Csere Bálint: Megállapítja, hogy az országos tagozatból 11 fő van jelen, a testület határozatképes. 

Jegyzőkönyv vezetőnek dr. Szabados János titkárt, míg jegyzőkönyv hitelesítőnek Diamantopoulosné dr. 

Kenyeres Gabriellát javasolja. Hangrögzítés történik.  

Ezt követően ismerteti a napirendet, majd a napirendet szavazásra teszi fel. 

A tagozat egyhangúlag 11 igen szavazattal elfogadta a napirendet az alábbiak szerint: 

1. Az előző ülések óta történtekről beszámoló, MÜK elnöki beszámoló, Ügyvédnap 

2. MÜK küldöttgyűlési anyagok  

3. Ügyrend véglegesítés  

4. Tájékoztatás OAB-működéséről, valamint az ügyvédjelölti oktatási koncepcionális elképzeléseiről  

5. Pályakezdő jogtanácsosi díj 

6. PMT 

7. Egyebek 

7.1 Kiváló jogtanácsosi díjak  javaslatok   

1. Napirendi pont: Az előző ülések óta történtekről beszámoló, MÜK elnöki beszámoló 

dr. Csere Bálint: Köszönti ismét a megjelenteket, külön tisztelettel és szertettel köszönti dr. Bánáti Jánost a 
Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. 

dr. Bánáti János: Hosszú nyári szünet után újra üdvözli a munkában a jogtanácsosokat is, bár tudja, hogy 
az ítélkezési szünet inkább az ügyvédeknél klasszikus szünet a  jogtanácsosoknál van munka nyáron is. 
Ismét kiemeli, hogy az együttműködés eddigi tapasztalata kedvező, ezt meg is köszöni a tagozatnak és úgy 
látja, hogy ennek erősödésére is van esély. A jogtanácsosi konferencia kapcsán kifejezi, hogy remek 
ötletnek tartja, egyben a tagozat szíves elnézését is kéri mert az nap nem tud részt venni a konferencián 
mivel teendői nemzetközi útra szólítják.   
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Röviden tett pár bejelentést a tagozat számára. A Polgári Perrendtartás hatályosulását nyomon követő dr. 
Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos asszony az ügyvédi hivatásrendet is felkérte a Pp. hatályosulását 
vizsgáló munkacsoportba. Az eredeti 3 hely ügyvédekkel lett feltöltve dr. Réti László, dr. Kovács Kázmér 
és dr. Halmos Tamás személyében. Ezt a MÜK delegáció kibővült egy negyedik hellyel a jogtanácsosi 
tagozat részére, ide dr. Szabados Jánost javasolta delegáltnak, akit miniszteri biztos asszony elfogadott. 

Röviden megemlíti, hogy az Országos Akkreditációs Bizottság válságjelenségei valóban aggasztók ezt 
kénytelen elismer, de kifejezi reményeit arról, hogy a krízis megoldható. Tény az OAB-működésben 
probléma van és ezért rendkívüli ülés kerül összehívásra 2019. október 14-én a küldöttgyűlés után. 
Oktatási témában megemlíti, hogy napokon belül aláírásra kerül a szerződés az e-learning oktatásra a 
könyvvizsgálói kamara képző cégével. Megerősíti, hogy a szakmai kamarák szövetsége ülésén jó 
tapasztalatokat tudott szerezni a cégről. Megerősíti, hogy  2020-ra a MÜK 8 kreditpont megszerzését 
kamaraiköltségre biztosítja mindenkinek, mindezt e-learning keretében. 

Tájékoztatja a tagozatot, hogy az ügyvédnap 2019. november 23. kerül megtartásra. A rendezvény két 
díszvendége dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter és dr. Varga Mihály Pénzügyminiszter. A meghívottak 
között hivatásrendek vezető képviselői is lesznek. Itt kerül sor a kiváló kamarai jogtanácsosi kitüntetés 
átadására is. A rendezvényre 12 fő helyet biztosítanak a kamarai jogtanácsosi tagozat részére. Köszöni a 
figyelmet és további jó munkát kíván a tagozatnak. 

14:30 perckor dr. Bánáti János távozik az ülésről.    

dr. Csere Bálint: Tájékoztatja a tagozatot, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal oktatási mentesség kapcsán 
megkereste a kamarát, ahol a tagozat véleményét is kikérték és a két ülés közötti rövid határidő miatt erre 
támogató választ küldött ki az elnökség előzetes egyeztetés alapján.  

Diamantopoulosné Dr. Kenyeres Gabriella: Ennek kapcsán összegyűjtötte azon jogszabályokat, ahol a 
képzési kötelezettség van előírva egy-egy területen dolgozó jogtanácsosok részére, ilyen példa a vízügyi 
dolgozók képzési kötelezettsége amely már be is került a mentesség körébe a képzési szabályzatba. 
Tájékoztatja továbbá a tagozatot, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottságának az elnöke 
egyeztetett az oktatási keretrendszert készítő könyvvizsgáló kamarai céggel és a jogtanácsosi külön igények 
felmérésére lesz majd egy külön egyeztető megbeszélés októberben ahová várják majd a jogtanácsosokat. 

dr. Csere Bálint: Röviden beszámol a szeptember 9-i Győri kihelyezett elnökségi ülésről, ahol a dr. Bánáti 
Elnök Úr által említett könyvvizsgálói kamara oktatási cége kiválasztásra került a továbbképzési 
keretrendszer működtetésére és az e-learning rendszer működtetésére ki, továbbá téma volt a tagdíjak 
2021-es emelése és a letéti szabályzat kérdése. 

Köszöni a tájékoztatásokat, további kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a következő napirenddel 
folytatni az ülést. 

2. Napirendi pont: MÜK küldöttgyűlési anyagok  

dr. Csere Bálint: Kéri az előterjesztőt az ismertetésre. 

dr. Szabados János: A MÜK szabályzatok módosítását a küldöttgyűlési tagok kapták meg nemrég 

ügyfélkapun, azt a tagozat részére megküldi. A szabályzatok egyeztetve lettek a MÜK kodifikátori 

feladatokat ellátó titkárával. A szabályzatok közül a pénzmosási, a továbbképzési és a tagdíjszabályzat 

érinti a tagozatokat. Az elnök úr által már említett tagdíjszabályzat, amelynek lényege, hogy a MÜK 2021 

évtől kezdődően vállalt továbbképzéssel kapcsolatos költségeinek biztosítására a tagdíj minimális emelését 

javasolja a MÜK elnöksége az emelés 10% alatti.   
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Ezt követően a tagozat meghozza döntését egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbiak szerint. 

1/2019.10.01. OKJT határozat 

Az országos kamarai jogtanácsosi tagozat a jegyzőkönyv mellékletét képező véleményezett 

szabályzattervezeteket: úgymint Tagdíjszabályzat, Egyes kiemelt szabályzatok módosításáról 

szóló szabályzat és a Továbbképzési szabályzattervezeteket megismerte és az Üttv. 156.§ (3) 

bekezdése alapján gyakorolt véleményezési jogával élve azokat a Magyar Ügyvédi Kamara felé 

jóváhagyásra javasolja. 

Az országos kamarai jogtanácsosi tagozat a jegyzőkönyv mellékletét képező véleményezett 

szabályzattervezeteket, úgymint végrendeleit és levéltári szabályzat megismerte és azokat 

elfogadásra javasolja a Magyar Ügyvédi Kamara felé. 

felelős: titkár MÜK felé továbbításért 

határidő: 2019. október 6.  

3. Napirendi pont: Ügyrend véglegesítés  

dr. Csere Bálint: Kéri az előterjesztőt az ismertetésre. 

dr. Szabados János: A tervezethez a módosításokat és javaslatokat a tagok megkapták, három észrevétel 

érkezett azok beépítésre kerültek a kommentált verzióba.  

dr. Haskó Tünde: Tájékoztatásként jelzi, hogy a cél az eredeti verzióval a területi tagozatok ügyrend 

készítésének megkönnyítése volt, hatáskör elvonásról nem volt szó és szándék. Álláspontja szerint a 

tájékoztatás kérése maradhat a szabályzatban.    

dr. Bógyi Attila: A módosításait átküldte, azokat kéri figyelembe venni.. 

dr. Makay Gábor: Javasolja az I. 6. pontot a II. pontba áthelyezni.  

dr. Csere Bálint: A szabályzatot a módsításokkal együtt javasolja elfogadni és MÜK elé terjeszteni.  

Ezt követően a tagozat meghozza döntését egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbiak szerint. 

2/2019.10.01. OKJT határozat 

Az országos kamarai jogtanácsosi tagozat a jegyzőkönyv mellékletét képező módosítással 

kiegészített Ügyrenddel egyetért azokat a Magyar Ügyvédi Kamara felé továbbításra és 

jóváhagyásra javasolja. 

felelős: titkár MÜK felé továbbításért 

határidő: 2019. október 6.  

4. Napirendi pont: Tájékoztatás OAB-működéséről, valamint az ügyvédjelölti oktatási koncepcionális 

elképzeléseiről  

dr. Csere Bálint: Kéri az előterjesztőt az ismertetésre. 

dr. Bógyi Attila: Röviden össze kívánja foglalni és bemutatni a MÜK Oktatási és Akkreditációs 

Bizottságával kapcsolatos információkat – az ülésen szóban is beszámolok természetesen. 

Az OAB áprilisban alakult meg, azóta folyamatos a munka. A bizottság 7 állandó tagból áll, jelen állás 
szerint több állandó tag nem lesz, a belső konfliktusok amiket Bánáti elnök úr is említett az elnök személye 
körül vannak, úgy reméli, hogy ezek megoldhatók a küldöttgyűlés utáni értekezleten ami a téma kapcsán 
lett összehívva. További előrehaladásként beszámol arról, hogy a MÜK honlapjára felkerült egy  
továbbképzési felület, ahol a tájékoztató anyagok már elérhetők az oktatás kapcsán. Az iratminták is 
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felkerültek amelyek a képzőhelyekre vonatkoznak. Vannak már elfogadott akkreditációk és megtörténtek 
az első képzési események regisztrációi is. 
 
dr. Makay Gábor: Igen ezt meg tudja erősíteni, volt már egy Pécsi esemény, ennek kapcsán kérdezi, hogy a 
pontgyűjtés elkezdődött e? 
 
dr. Bógyi Attila: Az akkreditáció szeptembertől él egy kiegészítő szabály alapján, amit anno a Telekom 
kezdeményezett és a szabályzatba bekerült. Ez alapján már jár a kreditpont a képzésért. Tájékoztat továbbá 
arról is, hogy készül egy összefoglaló a leggyakoribb kérdésekről, ha van ilyen kérdés kéri küldjék el 
részére. 
 
Felmerült még problémaként a képzés akkreditáció díj mértéke. Itt egy módosító javaslat van kialakulóban, 
ahol a. 30.000,-Ft/kreditpont lenne az általános és 10.000 Ft/kreditpont az egyszerűsített esemény díja. 
 

dr. Csere Bálint: Köszöni a beszámolót, további kérdés, észrevétel hiányában javasolja folytatni. 

5. Pályakezdő jogtanácsosi díj 

dr. Csere Bálint: Kéri az előterjesztőt az ismertetésre. 

dr. Szabados János: Röviden ismerteti, hogy a pályázat kapcsán a hirdetések kimentek. Két zsűri tag a 

MÜK és BÜK elnöke már igent mondott a felkérésre pontos időpontot várnak. Vár egy megerősítést dr. 

Goda Gyula felkérésére, valamint a közigazgatási szektorból is várnak egy jogtanácsosi nevet. 

Diamantopoulosné Dr. Kenyeres Gabriella: vállalja, hogy egy közigazgatási jogtanácsost indítványoz a 

zsűribe. 

dr. Csere Bálint: Kéri dr. Goda Gyula felkérését megerősíteni szavazással formális határozathozatal nélkül. 

Ezt követően a tagozat egyhangúlag 11 igen szavazattal támogatja a javaslatot. 

dr. Csere Bálint: Köszöni, megállapítja, hogy dr. Goda Gyulát a zsűri tagjai közé felkéni javasolja a tagozat. 

Ezt követően vitára bocsátja a díjelem javaslatokat. 

dr. Cservár Antal  Javasolja gyertya helyett egy laptop mellett ülő jogász alak megformálását laptopon egy 

paragrafus jellel. 

dr. Csere Bálint: Javasol alternatívaként egy díszített pályakezdő jogtanácsos díj felirattal és paragrafus jellel 

ellátott plasztikát. Ezeket a javaslatokat kéri megerősíteni szavazással formális határozathozatal nélkül. 

Ezt követően a tagozat egyhangúlag 11 igen szavazattal támogatják a javaslatot. 

dr. Csere Bálint: Köszöni, megállapítja, hogy két díjelemet javasolja a művésznő felé megrendelésre 

továbbítani. 

 

6.PMT 

dr. Csere Bálint: Kéri az előterjesztőt az ismertetésre. 

Diamantopoulosné Dr. Kenyeres Gabriella: Ismerteti, hogy többkörös egyeztetések és minisztériumok 

meggyőzésének az eredménye a jelen anyag. Az anyagot a tagozat megkapta az előterjesztés mellékletét 

képezi. Meglátása szerinti ez a kézikönyv segít mindenkit, azt is aki ellenőriz és azt is akit ellenőriznek. 

Felhívja a figyelmet, hogy az ellenőrzési kérdőiívek is jóváhagyásra kerültek a BÜK-nél azok kiküldése 2 

héten belül megkezdődik. Tájékoztatja a tagozatot, hogy a BÜK-nél kamarai jogtanácsos alkalmazását 

fontolgatják aki az ellenőrzéseket fogja végezni fő állásban. Ez praktikus lenne több szempontból is.  
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dr. Csere Bálint: Köszöni a beszámolót, további kérdés, észrevétel hiányában javasolja folytatni. 

 

7. Egyebek 

 

7.1 Kiválló jogtanácsosi díjak javaslatok   

dr. Csere Bálint: Kéri az előterjesztőt az ismertetésre. 

dr. Szabados János: A MÜK elnöksége az Alapszabály alapján kiváló kamarai jogtanácsos címet oszthat ki. 

Ide várnak két jelöltet akit a tagozat javasol azt fogják elfogadni. Egy közigazgatási és egy magán 

jogtanácsost javasol jelölni és minden tagozatnak ki kell küldeni a felkérést, a kérdés az időfaktor. Javasolja 

jövőre az elbírálás elveit kidolgozni. 

dr. Csere Bálint: Javasolja felhatalmazást kérni minden területi tagozattól a kérdésben arra, hogy egy külön 

bizottság döntsön a kérdésben, akinek tagjai legyenek: dr. Hegyi Tünde, dr. Haskó Tünde, dr. Csorba 

Krisztina, dr. Szabados János és jómaga, valamint aki a területi tagozatból erre vállalkozik.  

Ezt követően a tagozat meghozza döntését egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbiak szerint. 

3/2019.10.01. OKJT határozat 

Az országos kamarai jogtanácsosi tagozat felkéri a területi tagozatokat, hogy adják meg a 

felhatalmazást arra, hogy egy páratlan számú tagból álló külön bizottság döntsön a beérkezett 

személyi javaslatokról a Magyar Ügyvédi Kamara Kiváló Jogtanácsosi Díj kitüntetésre 

felterjesztésre kerülő személyekről 2019. október 6. napjáig a beérkező javaslatok alapján. 

felelős: titkár MÜK felé továbbításért, felhatalmazás bekérésért 

határidő: 2019. október 6.  

 dr. Csere Bálint: Figyelemmel arra, hogy Bánáti elnök Úr az ügyvédnap kapcsán már szólt a bevezetőben 

így további napirend nincs. Köszöni az észrevételeket. Egyéb hozzászólás és napirend hiányában köszöni a 

hatékony részvételt mindenkinek. 

A tagozat ülését 16:00 perckor befejezte. 

kmf. 

Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella   dr. Szabados János  

jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyvvezető  


