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Összefoglaló 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2020. augusztus 31. napján a Budapesti Ügyvédi Kamara 

(Budapest V., Szalay u. 7.) I. emeleti VIP tanácstermében, majd a 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. Kérdésére a területi kamara elnökei nyilatkoznak a tervezett 

területi kamarai közgyűlések megtartásáról. 

Az elnök előterjesztésére a hozzászólások után az elnökség meghozta az alábbi határozatokat: 

 

Eln.1/2020.08.31. sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség egyhangúan megszavazza, hogy a 

járványhelyzetre tekintettel a korábbi döntését 

megváltoztatva az Ügyvéd Napi estélyt 

elhalasztja. 

 

Eln.2/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség megszavazza, hogy a 

járványhelyzetre tekintettel a debreceni Országos 

Ügyvédvezetői Értekezlet elmaradjon. 
 

2. napirend: Igazgatási ügyek elbírálása 

 

Dr. Török Ferenc titkár előterjesztése után az elnökség meghozta az alábbi határozatokat: 

 

Eln.3/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 2. sorszám 

alatt előterjesztett, az elsőfokú határozat 

helybenhagyására irányuló indítványt 

elfogadja. 

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 



2 

 

Eln.4/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 3. sorszám 

alatt előterjesztett az elsőfokú határozat 

helybenhagyására irányuló indítványt 

elfogadja. 

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

Ifj. dr. Vég Tibor titkár előterjesztése után az elnökség meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln.5/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség az elnökségi jegyzőkönyv II. számú 

mellékletét képező igazgatási ügyben 1. sorszám 

alatt előterjesztett és az elsőfokú határozat 

megsemmisítésére irányuló indítványt 

elfogadja. 

 

A határozat indokolását külön ív tartalmazza. 

 

3. napirend: Szabályzat-tervezetek megvitatása, Küldöttgyűlés elé terjesztésre döntés 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár előterjesztése után az elnökség meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln.6/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta és a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti a Pénzmosási Szabályzat módosítását. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár előterjeszti a Továbbképzési Szabályzat módosításáról szóló 

szabályzat-tervezetet. 

 

Dr. Bógyi Attila Oktatási és Akkreditációs Bizottság elnöke tájékoztatja az elnökséget arról, 

hogy jelenleg az ügyvédi tevékenységet folytatók 30-35%-a még nem szerzett kreditpontot. 

 

Ezt követően hozzászólások után az elnökség meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln.7/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta a Továbbképzési 

Szabályzat módosítását, amely szerint 2020-ról 

2021-re 6 helyett 10 kreditpont vihető át.  
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Dr. Baranyi Bertold titkár előterjesztése után az elnökség meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln.8/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta és a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti a Továbbképzési Szabályzat módosítását. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár előterjesztése után az elnökség meghozta az alábbi határozatot: 

 

Eln.9/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta és a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti a Fegyelmi Eljárási Szabályzat 

módosítását azzal, hogy az 1.1. pont szerinti 

módosítás elmarad. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár előterjeszti az Etikai Szabályzat és a Fegyelmi Bizottságról szóló 

szabályzat módosítására irányuló szabályzat-tervezetet. 

 

Az elnökség vita után meghozta az alábbi határozatokat: 

 

Eln.10/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta az ügyvédi felszólítólevél 

tartalmával kapcsolatos kérdéseknek későbbi 

időpontban, de ez évben megvitatására irányuló 

indítványt.  

 

Eln.11/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta és a Küldöttgyűlés elé 

terjeszti az Etikai Szabályzat és a Fegyelmi 

Bizottságokról szóló szabályzat módosítását 

 

Elnök ezután köszönti dr. Nőt Lászlót, a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara elnökét és dr. Lampé 

Zoltánt, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökét születésnapjuk alkalmából, valamint köszönti 

ifj. dr. Vég Tibor titkárt, aki dr. Ábrahám László szegedi ügyvéddel együtt állami kitüntetésben 

részesült. 

 

4. napirend: A MÜK Országos Fegyelmi Bizottsága elnökének beszámolója 

 

Dr. Hofszang Katalin, az Országos Fegyelmi Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről 

szóló írásbeli beszámolóját kiegészíti. 

 

Hozzászólások után az elnökség meghozta a következő határozatot: 
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Eln.12/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta az Országos Fegyelmi 

Bizottság elnökének beszámolóját. 

 

5. napirend: Elnökségi állásfoglalás a formaváltás kapcsán felmerülő irodagondnok 

kirendelése kérdésében 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár ismerteti és előterjeszti a napirendi ponttal kapcsolatos elnökségi 

állásfoglalás-tervezetet. 

 

Ezt követően az elnökség meghozta a következő határozatot: 

 

Eln.13/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta a formaváltás kapcsán 

felmerülő irodagondnok kirendelése kérdésében 

készült elnökségi állásfoglalás ismertetett 

szövegét.  
 

6. napirend: Az Ügyvédbróker kapcsán felmerült kérdések és a szükséges intézkedés 

megbeszélése 

 

Dr. Szuchy Róbert, a MÜK adatvédelmi tisztviselője az írásbeli előterjesztését szóban 

kiegészíti. 

 

7. napirend: A MÜK OAB ügyrendje módosításának megvitatása, elfogadása 

 

Dr. Bógyi Attila, az OAB elnöke szóban kiegészíti a napirendhez megküldött írásbeli 

előterjesztést. 

 

Ezt követően az elnökség meghozta a következő határozatot: 

 

Eln. 14/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta az OAB ügyrendjének a 

módosítását. 
 

8. napirend: Egyebek 

 

8.1. 

Dr. Fekete Tamás főtitkár előterjeszti a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara kérésére javasolt 

támogatási javaslatot. 

 

Ezt követően az elnökség meghozta a következő határozatot: 
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Eln.15/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség elfogadta a Nógrád Megyei Ügyvédi 

Kamara számára 2020. második félévére 

biztosított MÜK hozzájárulás 50%-ának MÜK 

támogatásként biztosítását. 

 

8.2. 

Elnök ismerteti a Budapesti Ügyvédi Kamara által készített és a KATA adózással kapcsolatos 

szakmai álláspontot. 

 

Ezt követően a hozzászólások után az elnökség meghozta a következő határozatot: 

 

Eln.16/2020.08.31.sz. 

       

      határozat: 

 

Az Elnökség felhatalmazza a MÜK elnökét arra, 

hogy az ügyvédség érdekeit leginkább megjelenítő 

álláspont képviseletével tárgyaljon a KATA 

adózás ügyvédeket érintő szabályainak kedvező 

irányú változtatásáról. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 14 óra 00 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Dr. Bánáti János s.k.      dr. Fekete Tamás s.k. 

        elnök                  főtitkár 

 


