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Összefoglaló 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2020. november 30. 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, Dr. Gyalog Balázs, Dr. Horváth István. 

 

A jegyzőkönyvhöz I. sz. mellékletként csatolt képernyő fotók (4 db) a jelenlévő 37 fő nevét 

tartalmazza. 

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 köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az elnökség vendégét, dr. Darák Péter urat, a 

Kúria elnökét, akinek átadja a De Justitia Bene Meritis emlékérmet és az erről szóló oklevelet, 

megköszönve az ügyvédi hivatásrend nevében a Kúria elnöki munkásságát. 

2. napirend: Vendégünk, Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke tájékoztatója az elnöki ciklusról 

 

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke megköszöni az emlékérmet és tisztének kilenc évére tekintettel 

kilenc gondolatot idéz. 

 

• A törvénynek hagyjanak mozgásteret, mondhassák meg a jogászok azt, hogy mi az 

irányadó jog. Az igazságszolgáltatás inkább működjön szakmai műhelyként, mint 

hierarchikus szervezetként, amelynek legfontosabb vetülete az információk szabad 

áramlása és a társhivatásokkal való kapcsolattartás.  

• A társszakmák: az ügyvédség, a jogtudomány és az alkotmányos elvek érvényesítése 

nélkül nincs színvonalas ítélkezés. 

• A jogász értelmiségi, széles látókör, értelmesség, felelősségtudat és értékrend 

predesztinálja a társadalomban betöltött vezető szerepre. 

• A jogászok kritikája felfedheti a harmadik hatalmi ág gyengeségeit, amelyek így 

kijavíthatóvá vállnak. 

• Nem elegendő, ha az igazságszolgáltatás az igazság külső álarcában tetszeleg és 

alkotmányos súlyára támaszkodik, az igazságot kell keresnie. 

• A bírói jogfejlesztés feltétele a jól képzett bírói kar, a jogtudomány módszereinek 

alkalmazása és az ügyvédek által mozgásba hozott jogorvoslati rendszer. 

• Olyan helyzetet kell teremteni, ahol a polgárok félelem nélkül versenghetnek a közösség 

problémáira adandó legigazságosabb válaszokért, mégpedig a jog eszközeivel.  

• A járványhelyzetben megerősödő virtuális világ próbára teszi a közvetlen emberi 

kontaktusok észlelésére épülő értékítéleteinket és nagyobb körültekintésre kell, hogy 

indítson.  
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• A jogrendszer a közbizalomra épül, ami szoros összefüggést mutat a bírói 

függetlenségbe vetett hittel. Ne feledjék, a bírókat többek között önöknek, ügyvédeknek 

is nap mint nap szembesíteniük kell ebbéli felelőségükkel. 

 

3. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Főtitkár tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a napirendi pont tárgyalására az elfogultság 

látszatát is kerülendőn, dr. Bánáti János elnök távollétében kerül sor. 

 

Ifj. dr. Vég Tibor és dr. Baranyi Bertold titkárok ismertetik a napirendi pont anyagát, 

tájékoztatva az elnökséget arról, hogy az igazgatási határozat-tervezetről írásban, elektronikus 

úton kerül sor a szavazásra. 

 

4. napirend: A 2020. évi Ügyvéd Nap díjazottjai és kitüntetettjei névsorának megbeszélése 

 

Elnök emlékezteti az elnökséget arra a korábbi döntésére, amelynek értelmében a 

hagyományosan az Ügyvéd Napon átadásra kerülő kitüntetések és díjak odaítélésére idén is sor 

kerül, a díjak átadása azonban a jövő évi Ügyvéd Napon történik. 

 

Elnök ismereti a díjazottak és kitüntetettek tervezett névsorát: 

 

Jog Szolgálatában: 

Dr. Wellmann György (bíró) 

Dr. Szeder Gyula (ügyész) 

Dr. Mezey Barna (tudomány) 

Dr. Török Ferenc (ügyvéd)  

 

Ügyvédségért: 

Dr. Kerényi Ervin 

Dr. Legeza László 

Dr. Tóth M. Gábor 

Dr. Horváth István 

Dr. Hofszang Katalin 

 

Kiváló Ügyvédi Munkáért: 

Dr. Neiger M. Tibor 

Dr. Stier Diána 

Dr. Huszti György 

Dr. Pál Lajos 

Dr. Fülöp Tamás 

Dr. Szánthó Pál 

 

Kiváló Jogtanácsosi Munkáért: 

Dr. Fauszt Zoltán 

Dr. Farkas Gábor István 

 

Jogi kultúráért: Posthumus: 

Dr. Nehéz-Posony Márton 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az díjazottak és kitüntetettek névsoráról írásban, 

elektronikus úton kerül sor a szavazásra. 
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5. napirend: Az 502/2020. (XI.16.) kormányrendelet köztestületekre, illetve az ügyvédi 

tevékenységet folytatókra vonatkozó előírásai kapcsán felmerülő esetleges intézkedések 

megbeszélése 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár tájékoztatást ad az európai közösségi jogászok továbbképzésével 

kapcsolatos feladatokról. 

 

6. napirend: Egyebek 

 

Elnök ismerteti a kriptovalutával kapcsolatos kérdéskört. Dr. Halmos Tamás jelzi, hogy a 

kriptovaluta letétbe vétele jogszerűsége megkérdőjelezhető. 

 

Dr. Tóth M. Gábor az országos kirendelési gyakorlat covid-dal összefüggő tapasztalatai 

napirendre tűzését javasolja. 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 

működő Választottbírósági elnökségi mandátumának megújítása vált időszerűvé.  

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a Választottbíróságba delegálásról írásban, 

elektronikus úton kerül sor a szavazásra. 

 

Dr. Hofszang Katalin a fegyelmi tárgyalások online megtartásának problematikáját veti fel. 

 

Dr. Gyalog Balázs javasolja a „befújt papírok” miatt ügyvédeket érintő támadások elkerülésére 

az ügyvédi leveleknek szárazbélyegzővel ellátását. 

 

Dr. Szabó Kálmán a fegyelmi ügyekben a határidők megtartásával kapcsolatos problémára 

hívja fel a figyelmet. 

 

Dr. Horváth István a közjegyzők tevékenységének reklámozása miatt javasolja a 

kapcsolatfelvételt a MOKK-kal. 

 

Elnök megemlékezik a covid járvány miatt a kart ért veszteségekről, külön dr. Horváth 

Györgyről, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara volt vezető fegyelmi biztosáról. 

 

Elnök boldog ünnepeket és sikeres újévet kívánva az elnökégi ülést berekeszti. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 12 óra 15 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Bánáti János sk.      dr. Fekete Tamás sk. 

        elnök                  főtitkár 

 


