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Összefoglaló 

 

 

Készült a Magyar Ügyvédi Kamara 2021. április 19. 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 (BÜK elnök), dr. Gyalog Balázs (BÜK 

főtitkár) és Dr. Horváth István (BÜK vezető fegyelmi biztos). 

 

A jelenlévők száma 37 fő.  

 

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 tájékoztatja az elnökség tagjait az ÁSZ megkeresésre adott válaszáról, a kirendelt védők 

soron kívüli oltásának kezdeményezéséről, valamint a Szabályozott Tevékenységet Felügyelő 

Hatóság megalakulásáról. Jelzi, hogy folyamatban van a cégeljárás, a Ptk. módosítása, valamint 

a jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatos új alapokon nyugvó törvény. 

 

Dr. Havasi Dezső elnökhelyettes tájékoztatást ad a cégnyilvántartás és a civil szervezeti 

nyilvántartás összevonásának előkészületeiről. Jelzi, hogy az e-ingatlan 2023. február 1-jén 

indulhat. Hangsúlyozza, hogy a Ptk. Harmadik könyvének módosítása előkészületei folynak, 

amelynek eredményeként a törvényességi felügyeletre helyeződik a hangsúly, továbbá nagyobb 

felelősséget ruház a törvény az ügyvédkényszeres eljárásokra. Az e-ingatlan eljáráshoz 

hasonlóan az ügyvéd fogja végezni az alapítás és a változás bejegyzését. 

Tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az általános jogi személy nyilvántartásba kerülnek 

az ügyvédi irodák és a társasházak, így ezek közhiteles nyilvántartása átkerül az OÜNY-ből a 

bíróságra, de a törvényességi felügyelet marad az igazságügynél. 

 

3. napirend: A 2021. évi kreditpontok meghatározása és az ez évi kötelező képzési 

események megbeszélése 

 

Dr. Bógyi Attila az OAB elnöke az írásbeli előterjesztést fenntartva tájékoztatja az elnökséget 

arról, hogy 2021. évre az OAB nem javasol kreditpontszerzési kedvezményt. Javasolja az OAB, 

hogy az előző évhez hasonló mértékben kerüljön biztosításra az ingyenes kreditpontszerzés. Az 
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OAB a kötelező képzések tárgyaként az etikai szabályok, a fegyelmi szabályok és az 

okiratszerkesztés-ellenjegyzés témáit javasolja.  

 

Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy ezévben kialakításra kerül az egyetemek automatizált 

kreditpont bejelentésének a folyamata. 

 

Dr. Bánáti János elnök jelzi, hogy ezévben is a MÜK 10 kreditpont megszerzését finanszírozza.  

 

4. napirend: A „Magyar Ügyvédi Képzőközpont” Kft. névviselésével kapcsolatos kérdéskör 

megvitatása 

 

Dr. Bánáti János elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a „Magyar Ügyvédi Képzőközpont 

Kft.” aggályos névviselése kérdésének rendezésével ügyvédi irodát bízott meg. 

 

5. napirend: Egyebek 

 

Dr. Kovács Kázmér elnökhelyettes az ügyvédi tevékenység közvetíthetőségére vonatkozó 

szabályozás szükségessége kapcsán jelzi, hogy indokolt lenne egy albizottság létrehozása, 

amely munkájáról az elnökségnek folyamatosan beszámolna. 

 

Dr. Szecskay András elnökhelyettes tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az ügyvédi 

tevékenység közvetíthetősége témájával a CCBE előreláthatólag a május 21-i plenáris ülésén 

hozza meg a végleges döntést, ezért javasolja, hogy azt a MÜK elnöksége várja meg és a CCBE 

álláspontja ismeretében döntsön a kérdésről. 

 

Tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az Európai Bizottság ezévben is felmérést végez a 

jogállamiságra vonatkozóan, amely témában várja az elnökség tagjainak javaslatait. 

 

Dr. Baranyi Bertold titkár tájékoztatást ad az önkéntes alávetés alapján online tartható fegyelmi 

tárgyalásokkal kapcsolatosan végzett munkálatokról. 

 

Dr. Bánáti János elnök statisztikai adatokkal alátámasztva aggályait fejezi ki az országos 

fegyelmi gyakorlattal kapcsolatosan. 

 

Dr. Kovács Kázmér az ingatlanközvetítői tevékenység jogszerűségével kapcsolatos aggályok 

miatt sajtóválasz elkészítését vállalja.  

 

Elnök további hozzászólás hiányában az ülést berekeszti. 

 

Elnökségi ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13 óra 30 perckor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

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

          elnök                  főtitkár 


