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Összefoglaló 

 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. január 18. 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. Horváth István (BÜK vezető fegyelmi biztos). 

 

A jegyzőkönyvhöz I. sz. mellékletként csatolt képernyő fotók (3 db) az online jelenlévő 35 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. Emlékezteti az elnökséget arra, hogy a választási ciklus 

közepén tart és reményét fejezi ki, hogy a jelenlegi pandémiás helyzet mihamarabb megszűnik.  

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Ifj. dr. Vég Tibor titkár ismerteti az előző elnökségi ülésen hozott igazgatási határozat 

kijavítását tartalmazó határozat-tervezet szövegét és annak indokait. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár fentiek kiegészítése mellett javasolja, hogy valamennyi területi 

kamara készítsen saját nyomtatványt a másodfokú fegyelmi határozatok elleni keresetlevél 

előterjesztéséhez, mivel a keresetlevelet az elsőfokú igazgatási szervhez kell benyújtani. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti a mai napon döntést igénylő kérdésekben sorra kerülő 

elektronikus szavazás technikai lebonyolításának módját. 

 

Dr. Török Ferenc titkár tájékoztatást ad két igazgatási ügyről.  
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3. napirend: Dr. Bógyi Attila, az OAB elnöke tájékoztatója a továbbképzés 2020. évre 

vonatkozó helyzetéről 

 

Dr. Bógyi Attila, az OAB elnöke slide bemutatása segítségével részletes tájékoztatást ad a 

bizottság 2020. évi tevékenységéről, valamint ismerteti a továbbképzésre kötelezetteknek az 

oktatásban részvételével kapcsolatos számszerű adatokat.  

Köszönetét fejezi ki a területi elnökök konstruktív együttműködéséért.  

A felmerülő továbbképzési kérdésekre válaszol, egyben javasolja olyan tájékoztató körlevél 

küldését, amely mindenki számára világossá teszi a 2020-ban megszerzett, illetve a 2021-ben 

megszerzendő kreditpontjait. 

 

4. napirend: A továbbképzéssel kapcsolatos 1/2019. (VII.15.) MÜK elnökségi határozat 

módosítása 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti a napirendben jelzett határozat-módosítás tervezetét és 

kiemeli, hogy nem tartalmi, hanem anyagi könnyítést tartalmaz a tervezet. 

 

5. napirend: Az ügyvédi tevékenység folytatására érdemtelenség tárgyában hozandó 

elnökségi állásfoglalás megvitatása  

 

Elnök az érdemtelenséggel, mint felvételi akadállyal kapcsolatos kúriai álláspontra utalással 

kapcsolatban kihangsúlyozza, hogy a bíróság elé kerülő kamarai ügyekben hozott bírósági 

határozatok nagyon alapos jogi munkát tükröznek. 

 

Kihangsúlyozza, hogy minden egyes kamarai bejegyzés iránti kérelmet egyedileg kell 

vizsgálni.  

Az elnökség tagjai között felmerül az érdemesség, illetve érdemtelenség körében a bizonyítási 

teher, a bizonyítási kötelezettség kérdése. 

 

6. napirend: Egyebek 

 

Elnök a közjegyzői reklámmal kapcsolatosan előjelzi, hogy az ügyvédi tevékenységet 

folytatókat kedvezőtlen színben feltüntető reklám miatt a közjegyzői kamara elnökéhez kíván 

fordulni. 

 

Elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az ügyvédi brandépítésre vonatkozóan a témát a 

BÜK elnökének és főtitkárának jelenlétében kívánja az elnökség előtt vitára bocsátani.  

 

Dr. Baranyi Bertold titkár hangsúlyozza, hogy a kamarai hatósági és fegyelmi ügyekben ezévtől 

kötelező az elektronikus kapcsolattartás, amelyhez a kamarák részéről egy kényelmesebb és 

biztonságosabb informatikai rendszer kialakításának igénye merült fel. 

 

Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes ismerteti a győri ügyvédi kamaránál kifejlesztés alatt álló, 

több modulos elektronikus ügyintézési rendszer lényegét. 

 

Elnök az elnökség nevében felkéri Dr. Baranyi Bertold titkárt és Dr. Gróf Krisztián MÜK 

informatikai megbízottat arra, hogy a valamennyi területi kamaránál kialakítandó korszerű 

informatikai rendszer kialakításához a budapesti és a győri rendszerek vizsgálata után és azok 

ismeretében készítsenek előterjesztést. 
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Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes tájékoztatja az elnökséget a 2022. július 1-jén bevezetni 

tervezett elektronikus ingatlan-nyilvántartási projektről, amelynek egyik lényeges eleme, hogy 

nem minden ügyvéd lenne jogosult annak használatára. 

 

Dr. Gróf Krisztián, a MÜK informatikai megbízottja felhívja a figyelmet az adattisztítás 

jelentőségére.  

 

Elnök további hozzászólás hiányában az ülést berekeszti. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 15 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

        elnök                  főtitkár 

 


