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Összefoglaló 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2020. június 23. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara (Budapest 

V., Szalay u. 7.) Dísztermében 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 köszönti a megjelenteket, külön kiemelve az elnökségi ülés vendégét, dr. Senyei György 

Barna urat, az Országos Bírósági Hivatal elnökét. Felkéri az OBH elnökét arra, hogy adjon 

tájékoztatást a veszélyhelyzet elrendelése folytán felmerült gyakorlati problémákról, valamint 

további elképzeléseiről. 

 

2. napirend: Vendégünk, dr. Senyei György Barna, az OBH elnöke 

 

Dr. Senyei György Barna legsürgősebb feladatai körében kiemeli az egészségvédelem 

megkerülhetetlen fontosságát, utal a szájmaszk használatával kapcsolatos vitákra és jelzi, hogy 

a bírói pulpitusra plexifal létesítését tervezi az OBH. 

Külön említi meg, mint neurotikus kérdést, a jogi képviselő és a bíró közötti kapcsolat 

problematikáját, jelezve, hogy a direktkapcsolatra továbbra sincs lehetőség, de megkívánja 

teremteni annak a feltételrendszerét, hogy a bíró jegyzőjén keresztül a kapcsolat működjék. 

 

A járványhelyzet szigorú szabályainak felszámolásával megindult kitűzés-áradat miatt feltett 

kérdésre egyértelműen nyilatkozza, hogy az igazgatási vezetőnek a tárgyalás kitűzésébe nincs 

beleszólási joga. 

 

A 2020. július 1-től a hivatalos iratok kézbesítésével kapcsolatosan bevezetésre kerülő 

elektronizálás helyzetére vonatkozó kérdésre hangsúlyozza válaszában, hogy az elektronikus 

tértivevényre átállás kezdeti nehézségei során sem lehet senkinek hátránya. 

 

Hangsúlyozza, hogy a jogállamiság, a joghoz jutás kérdéseivel kapcsolatosan az OBH-hoz 

fordulás minden esetben kiváltja az OBH válaszát. 

 

A MÜK elnöke megköszöni, hogy a Vendég elfogadta a meghívást, tájékoztatást adott a 

problémákról, megválaszolta a felmerült kérdéseket. 

 

Dr. Senyei György Barna megköszöni a meghívást, kifejezi reményét a jövőbeni 

együttműködésre és további jó munkát kíván az elnökségnek. 
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3. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Dr. Török Ferenc titkár ismerteti az 1168/2020. számú igazgatási ügyet és az elsőfokon hozott 

határozatot helybenhagyó határozat-tervezetet terjeszt az elnökség elé. 

Az elnökség ezután egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 
Eln. 1/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 3. sorszám 

alatt az 1168/2020. számon előterjesztett 

határozati javaslatot elfogadja.   

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

Dr. Török Ferenc titkár ismerteti az 1188/2020. számú igazgatási ügyet és az elsőfokon hozott 

határozatot helybenhagyó határozat-tervezetet terjeszt az elnökség elé. 

Az elnökség ezután egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln. 2/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 4. sorszám 

alatt 1188/2020. számon előterjesztett határozati 

javaslatot elfogadja.   

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

Dr. Török Ferenc titkár ismerteti az 1188/1/2020. számú igazgatási ügyet és az elsőfokon hozott 

határozatot helybenhagyó határozat-tervezetet terjeszt az elnökség elé. 

Az elnökség ezután egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln. 3/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 5. sorszám 

alatt 1188/1/2020. számon előterjesztett határozati 

javaslatot elfogadja.   

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 
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ifj. dr. Vég Tibor titkár ismerteti az 1187/2020. számú igazgatási ügyet és az elsőfokon hozott 

határozatot helybenhagyó határozat-tervezetet terjeszt az elnökség elé. 

Az elnökség ezután egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln. 4/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 1. sorszám 

alatt 1187/2020. számon előterjesztett határozati 

javaslatot elfogadja.   

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

ifj. dr. Vég Tibor titkár ismerteti az 1189/2020. számú igazgatási ügyet és az elsőfokon hozott 

határozatot helybenhagyó határozat-tervezetet terjeszt az elnökség elé. 

Az elnökség ezután egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln. 5/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 2. sorszám 

alatt 1189/2020. számon előterjesztett határozati 

javaslatot elfogadja.  

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

4. napirend: A MÜK veszélyhelyzeti szabályzatainak, illetve módosításainak megvitatása, 

elfogadása 

 

A napirendi pont kapcsán a MÜK elnöke köszönetét fejezi ki a veszélyhelyzet alatt a 

tisztségviselők és a MÜK munkatársai által végzett munkáért, külön kiemelve dr. Baranyi 

Bertold titkár tevékenységét. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár utal a veszélyhelyzeti kormányrendeletek helyébe lépett 287 oldalas 

törvénycsomagra, köztük arra a rendelkezésre, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt kitűzött, 

de a veszélyhelyzet után megtartásra kerülő testület, a MÜK elnöksége a veszélyhelyzet idején 

fennálló szabályok szerint van döntési helyzetben azzal, hogy veszélyhelyzet megszűnésétől 

számított 90 napon belül a meghozott határozatokat a Küldöttgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

Ismerteti az elnökségi ülés meghívójához mellékelt 4/2020. (VI.23.) elnökségi határozat-

tervezetet, amely a veszélyhelyzet ideje alatt hozott tagdíjszabályzat módosítását tartalmazza, 

és ismerteti ennek előzményeit. 
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Ezután az elnökség egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln. 6/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség a 4/2020. (VI.23.) elnökségi 

határozat-tervezetet megszavazza.  

 

Elnök ezután megemlékezik dr. Mikó Péterről, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elhunyt 

elnökéről, dr. Nehéz-Posony Márton közelmúltban elhunyt budapesti ügyvédről, az Ügyvédek 

Lapja és a Pesti Ügyvéd sokáig aktív írójáról.  

Elnök megemlékezik dr. Balsai István volt igazságügyi miniszterről, volt alkotmánybíróról, és 

megemlékezik dr. Kovács Tamás volt legfőbb ügyészről.  

Elnök köszönti ifj. dr. Vég Tibor titkárt 65. születésnapja és állami kitüntetése alkalmából. 

 

5. napirend: A MÜK 2019. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló-tervezet és a 

2020. évi költségvetés-tervezet megvitatása, elfogadása 

 

A MÜK elnöke összefoglalja azt a történeti fejlődést, melynek eredményeképpen jelentősen 

megnövekedtek a MÜK feladatai, részben az új ügyvédi tevékenységről szóló törvény hatáskör-

átrendezése okán, részben célszerűségi okokból, hiszen több olyan tevékenységet lát el a MÜK, 

amely a törvény szerint a területi kamarák kötelessége lenne (pl.: kirendelési, kijelölési 

rendszer, letét nyilvántartás stb.), azonban az egységes informatikai rendszer létrehozása és 

üzemeltetése mindenki számára jobb megoldás.  

 

Hangot ad annak a véleményének, hogy az ingatlan-nyilvántartás elektronizálása kapcsán 

MÜK-re háruló feladatok nagyságrendileg várhatóan több százmillió forintos költséggel járnak 

a Magyar Ügyvédi Kamara terhén, ezért a MÜK megtakarítása, - amely a területi kamarák 

megtakarításának hozzávetőlegesen egyharmada -, nyújtja e terület elektronizálásához az 

anyagi biztonságot anélkül, hogy 2020-ban tagdíjemelésre kelljen sor kerüljön. 

 

Ismerteti a területi ügyvédi kamarák adatai alapján negyedévi tagdíjkedvezményben részesült 

ügyvédi tevékenységet folytatók számszerű adatait, pozitívan értékelve, hogy a kedvezményt 

kérők a kar 5%-át teszik ki. 

 

Jelzi, hogy a megváltozott helyzetre tekintettel további negyedévi tagdíjkedvezmény 

biztosítására nem terjeszt elő javaslatot. 

 

A MÜK 2020. évi költségvetése terhére a területi kamarák részére – kérelemre – a 

tagdíjkedvezmény folytán előállt veszteség megtérítésre kerül. 

 

Jelzi, hogy az Ügyvédek Lapjának ez évi még ki nem fizetett díjának összegét, valamint 2021-

től teljes finanszírozását a MÜK vállalja. 

 

Dr. Fekete Tamás főtitkár köszönetet mond a területi kamaráktól kért adatok megküldéséért. 

 

Fenntartva a 2019. évi pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítését, kéri annak az elnökség általi 

elfogadását. 
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Az elnökség ezután egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln. 7/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja a MÜK 2019. évi 

gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót.  

 

Dr. Fekete Tamás főtitkár ismerteti a MÜK 2020. évi költségvetés tervét. 

 

Fenntartva a 2020. évi költségvetési tervhez megküldött szöveges kiegészítést, az előzetesen 

kiküldött költségvetést két ponton módosítva javasolja elfogadni: egyrészt a „Szakértői 

tiszteletdíja” rovatban szereplő 1 MFt költségvetésben mellőzése a javaslat, másrészt az „Egyéb 

jutalom” rovat 7,5 MFt-os összegét 1,5 MFt-ban javasolja meghatározni. 

 

A MÜK elnöke felveti a kar tagjainak egységes szájmaszkkal ellátása kérdését. 

 

Dr. Hofszang Katalin OFB elnök javasolja a nem tiszteletdíjas bizottsági tagok 

jutalomkeretének jelentősebb emelését.  

A hozzászólások a maszkkal történő ellátás kérdésében nemlegesen foglalnak állást, ezért 

Elnök az e tárgybani javaslatot visszavonja. 

 

Elnök a költségvetésben a „Nem tiszteletdíjas bizottsági tagok jutalma” rovat összegét 20 MFt-

ban javasolja meghatározni. 

 

Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes jelzi az ügyvédi kamarák elektronikus adminisztrációjával 

kapcsolatosan felmerülő jelentős kiadást, amely ténylegesen csak 2021-ben jelentkezik. 

 

Ezután Elnök az előterjesztett költségvetés-tervet a szóbeli, három ponton azt érintő változtatás 

figyelembevételével javasolja elfogadni. 

 

Az elnökség ezután egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln. 8/2020.06.23. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadja a MÜK 2020. évi 

költségvetés-tervezetét. 

 

 

6. napirend: Egyebek 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 2020. július 14-én (kedden) lesz a következő 

elnökségi, majd a nyáriszünetet követően szeptember 14-én, amikor Küldöttgyűlés is lesz. 

Az időpontot meghatározza az elnökségi határozatoknak a küldöttgyűlés általi jóváhagyásának 

90 napos határideje.  
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Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az Országos Ügyvéd Vezetői Értekezlet 

szeptember 18-20., helyszíne Debrecen.  

 

Elnök tájékoztatja továbbá az elnökséget arról, hogy 2020. szeptember 24-26. között kerül sor 

a Bűnügyi Védői Értekezlet megtartására, amelynek résztvevői 9 kreditpontot kapnak. 

 

Elnök tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az Ügyvéd Nap tervezett időpontja november 

21. vagy 28., de az Ügyvéd Napi estély megtartása kérdésében az elnökség álláspontját tartja 

irányadónak, tekintettel arra, hogy a járvány esetleges második hulláma miatti korlátozások a 

MÜK számára anyagi veszteséggel járhat, az estéllyel kapcsolatos megrendeléstől elállás 

esetén.  

Az elnökség közfelkiáltással az estély megtartása és az ehhez szükséges előkészületek 

megkezdése mellett foglal állást. 

 

Dr. Varga Attila elnök konkrét esemény kapcsán nyomatékosan hívja fel az elnökség tagjait és 

rajtuk keresztül a hivatás gyakorlóit a titokban készült hangfelvételek felhasználásának 

veszélyére. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 30 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

        elnök                  főtitkár 

 


