
Kedves Kollégák! 

A kamarai választásokon elnökjelöltként 
indulok. 
A Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért 
csoportunk három évvel ezelőtt kezdte el 
tevékenységét. „Külsős”, kamarai előélettől és 
érdekektől mentes kartársak alapították.   
Meggyőződésünk, hogy tényleges változást 
csak kívülről jött jelöltek hozhatnak magukkal.  
Programunk alapja az érdekvédelem. Nem csak 
lehet, de kell is tenni helyzetünk javítása 
érdekében.  

Kérlek Benneteket, hogy vegyetek részt november 16-án a BÜK választáson és 
szavazzatok! 
Valós változásra csak jelentős részvétel és határozott fellépés esetén van 
esély.  
Gyertek minél többen!  

Köszönettel: Dr. Németh Zsolt 

Változást végre! 

Programunk 
Hogy legyen munkánk… 

1. … vállaljuk, hogy erőteljesen lobbizunk azért, hogy az ügyvédek is 
szerkeszthessenek közhiteles és ehhez kapcsolódó végrehajtható közokiratokat, 
vagy legalábbis az ügyvédek által készített dokumentumok a köztudatban is 
minőségi dokumentumként kerüljenek be, tehát a jogkereső közönség számára 
egyértelmű legyen, hogy az internetről letöltött iratminták helyett főleg az 
ügyvédek által szerkesztett dokumentumokat preferálják. Kidolgozzuk az ilyen 
típusú okiratok szerkesztéséhez  szükséges feltételrendszert, amely ugyanolyan 
módon biztosítja az ilyen okiratok létrejöttéhez fűződő közbizalmat, mint a 
közjegyzők esetében.  

2. … vállaljuk, hogy határozottan fellépünk a kontárok, ingatlanközvetítők, biztosítási 
ügyintézők által végzett ügyvédi tevékenységekkel szemben. Megtesszük a 



szükséges bejelentéseket az ilyen tevékenységeket végzőkkel szemben. A velük 
jogellenesen együttműködő ügyvédeket figyelmeztetést követően felelősségre 
vonjuk. 

3. … vállaljuk, hogy külön munkacsoportban vizsgáljuk meg azokat a területeket, 
ahol kötelező ügyvédi közreműködést lehet bevezetni, vagy “kényszer” nélkül is 
olcsóbb, biztonságosabb vagy célszerűbb az ügyvéd igénybevétele. Ezen 
területekkel kapcsolatos jogszabály módosításokat átvisszük a jogalkotáson. 

Hogy a munkánkért méltó díjazásban részesüljünk… 

1. … vállaljuk, hogy minden erőnket latba vetjük, hogy – az ügyvéd és ügyfele 
díjazásban való megállapodásának szabadságát fenntartva – az ügyvédi 
minimum munkadíjak megállapításra kerülhessenek a Kamara által. Nem tartjuk 
jó megoldásnak, ha állami aktus állapítja meg a díjaink mértékét. Azt viszont 
követhető útnak gondoljuk, ha jogszabály a Kamara számára megadja a 
szabályozás lehetőségét (nem a kötelezettségét, mivel területi kamaránként 
eltérő lehet az ezzel kapcsolatos igény). 

2. … amíg a fenti munka folyamatban van, a Kamara a jogkereső állampolgárok 
részére kiad egy ajánlást, amely a javasolt minimális ügyvédi díjakat tartalmazza. 
Az ajánlás megalkotásánál figyelembe fogjuk venni az adott feladat ellátásával 
kapcsolatos adminisztratív terheket, a kötelezően használt adatbázisok használati 
díjait, a szükséges infrastruktúrát, és minden egyéb, az árat befolyásoló tényezőt. 
Azoknál a kollégáknál, akik rendszeresen vagy kampányszerűen a javaslatban 
foglaltnál alacsonyabb dömpingárat alkalmaznak, amennyiben ez a Kamara 
tudomására jut, vizsgálattal ellenőrzi, milyen módon tudja az adott kolléga a 
figyelembe vett költségek alatt megvalósítani az adott tevékenységet. 

3. … vállaljuk, hogy erőteljesen lobbizunk a sikerdíj jelenlegi, ügyvédek számára 
hátrányos szabályozásának eltörlése érdekében. 

4. … vállaljuk, hogy erőteljesen küzdünk az ügyvédi díjazást megállapító 
jogszabályok módosítása érdekében, hogy a jelenlegi megalázóan alacsony 
összegek helyett az ügyvédi munkát megfelelő módon elismerő díjak kerüljenek 
megállapításra (pl. perköltségek, kirendelési díjak), amelyek alkalmasak a 
színvonalas és modern ügyvédi tevékenységgel járó költségek finanszírozására 
és a bírókkal, ügyészekkel azonos mértékű jövedelem elérésére. 

Hogy a munkánkat megfelelő körülmények között végezhessük… 

1. … vállaljuk, hogy felülvizsgáljuk az ügyvédeket érintő és szinte ellehetetlenítő 
bürokratikus szabályokat. Kidolgozzuk az ezek egyszerűsítését, esetenként 
eltörlését biztosító módosításokat.  

2. … vállaljuk, hogy a XXI. századi igényeknek megfelelő ügyintézés (e-ügyintézés) 
elsajátítása érdekében biztosítjuk a Kamara segítségét. A könyvtárat e-



ügyintézésre alkalmas számítógépekkel szereljük fel. Naponta munkaidőben 
biztosítjuk, hogy a helyszínen hozzáértő személy tudjon segítséget nyújtani az 
ügyintézéshez az azt igénybe vevő kollégák részére. 

3. … vállaljuk, hogy a jelenleginél is nagyobb súlyt fektetünk a szakmai oktatásra. 
Az oktatás online közvetítés útján is figyelemmel kísérhető lesz. Az oktatásban a 
gyakorlati képzés lesz az elsődleges, amit az ügyvéd a napi munkája során 
azonnal felhasználhat. 

4. … vállaljuk, hogy a kamarai tagok részére az e-ügyintézéshez szükséges 
infrastruktúra megteremtése (géppark, megfelelő szoftverek beszerzése) 
érdekében, jelentős árkedvezmény eléréséért pályáztatunk szolgáltatókat. A 
legjobb ár-érték arányt nyújtó ajánlattevők révén a teljes ügyvédi kar részére 
biztosítjuk az e-ügyintézéshez szükséges megfelelő eszközöket. 

5. … vállaljuk, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermeket nevelő női kollégák részére 
tagdíjmérséklést nyújtunk. Elérjük, hogy kedvezményes biztosítási konstrukciókat 
vehessenek igénybe, és lobbizunk a kedvezőbb adózási lehetőségekért. 

6. … vállaljuk, az ügyvédeket terhelő bürokratikus terhek csökkentése érdekében, 
hogy a Kamara mintaszabályzatokat bocsát tagjai rendelkezésére minden olyan 
kérdésben, ahol ilyen szabályzatra jogszabályi kötelezettség miatt szükség van. 

7. … vállaljuk, hogy létrehozunk egy kizárólag kamarai tagok által használható, a 
kollektív bölcsesség talaján álló ingyenes, wiki típusú, elsősorban a gyakorlatra 
koncentráló tudásbázist, amelynek használata meggyorsítja és megkönnyíti az 
ügyvédi tevékenységet. 

8. … vállaljuk, hogy modern, jól kereshető, kibővített ügyvédi szaknévsorral 
rendelkező honlapot hozunk létre, amely az ügyvédek és az ügyfelek érdekeit is 
szem előtt tartva olyan – többségében fizetős – szolgáltatásokat is ingyenesen 
bocsát a kamarai tagok rendelkezésére, mint amilyeneket jelenleg más oldalak 
kínálnak. Az “e-ümk”-t szintén integráljuk a honlapra. Így a kamara által felügyelt 
módon működhet ez a típusú rendszer, megszűnnek a minimum díj alatti 
ügyvállalások. 

9. … vállaljuk, hogy a kamara olcsó rezsijű, felszerelt irodákat bocsát az arra 
rászoruló kollégák rendelkezésére legfeljebb egy éves időtartamra, amennyiben 
az adott kollégák igazolják a rászorultságot (egy kidolgozandó szempontrendszer 
alapján), valamint vállalják, hogy a kamarai jogsegélyszolgálat munkájában 
térítésmentesen részt vesznek. 

10.… vállaljuk, hogy biztosítási szakemberek bevonásával korszerű, az ügyvédi 
munkához igazodó biztosítási konstrukciókat dolgozunk ki, amelyeket vagy 
biztosítótársaságok, vagy egy új, önkéntes, kölcsönös önsegélyező szervezet 
keretein belül bocsátunk a tagság rendelkezésére. 

11. … vállaljuk, hogy a kamara gazdálkodásának racionalizálásával lehetőséget 
teremtünk a tagdíjcsökkentésre. 



12.… vállaljuk, hogy lobbizással megszüntetjük az ügyvédi korlátlan felelősséget, 
amely a jelenlegi jogszabályi környezetben tarthatatlan és vállalhatatlan. 

Hogy beleszólásunk legyen a munkánkat érintő jogi környezetbe… 

1. … vállaljuk, hogy állandó lobbistát bízunk meg az ügyvédséget vagy az ügyvédi 
munkát közvetlenül érintő törvényjavaslatok, jogszabályok tartalmának a 
gyakorlatnak megfelelő befolyásolása érdekében. A megbízott személy első 
feladatai közé tartozik majd az ügyvédi törvény, az új polgári perrendtartás és 
büntető eljárási kódexek módosításainak kijárása. 

2. … vállaljuk, hogy azonnal kezdeményezzük a Budapesti Ügyvédi Kamara 
felvételét az Országgyűlés Hivatala által az országos érdekképviseleti és civil 
szervezetekről vezetett részletes jegyzékre. A listán szereplő szervezetek napi 
kapcsolatot tarthatnak az Országgyűlés irodáján keresztül a minisztériumokkal, a 
parlamenti bizottságokkal, figyelemmel kísérhetik, milyen jogszabályok vannak 
készülőben, melyek érintik az ő területüket is. A parlamenti bizottságok maguk is 
meghívhatják nyilvános üléseikre a listán szereplő csoportokat, és kikérhetik 
véleményüket törvénytervezetek kapcsán. Ezzel hivatalos mederbe tereljük a 
jelenlegi ad hoc jellegű, a tagság számra átláthatatlan jogszabály-véleményezési 
gyakorlatot. 

Hogy emeljük az ügyvédség társadalmi megbecsültségének szintjét… 

1. … vállaljuk, hogy az ügyvédi tevékenység népszerűsítése érdekében felvilágosító 
kampányt indítunk. Honlapokat működtetünk, kiadványokat készíttetünk a 
jogkereső állampolgárok megfelelő tájékoztatása érdekében.  

2. … vállaljuk, hogy a kamarai tagság részvételével a társadalom számára 
megfelelően kommunikált jótékonysági gyűjtéseket, eseményeket rendezünk. 

3. … vállaljuk, hogy az ügyvédek által végzett társadalmi tevékenységeket (pl. 
színjátszókör, zenei események, írás stb.) a Kamara támogatja, és a társadalom 
számára megfelelően kommunikálja. 

4. … vállaljuk, hogy az ügyvédséggel kapcsolatos, ügyvédeket bemutató (pozitív 
PR) produkciókat (pl. film, színház, zenei művek) a Kamara támogatja. 

5. … vállaljuk, hogy lobbizunk a MÜK (BÜK) mellett működő állandó 
választottbíróság felállítása érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy 
intézményesítjük a BÜK mellett működő eseti választottbíróságot: egységes 
szabályzatot és állandó (a kamara tagjaiból álló) bírói névsort alakítunk ki. A 
kamarai tagok között felvilágosító és népszerűsítő munkával elérjük, hogy 
lehetőség szerint az általuk szerkesztett szerződésekben a BÜK mellett működő 
eseti választottbíróságra vonatkozó választottbírósági kikötés szerepeljen. 

6. … vállaljuk, hogy intézményesített, rendszeres kapcsolattartási formákat 
alakítunk ki az ügyvédség munkájával közvetlen kapcsolatban álló állami szervek 
vezetőivel (rendőrség, ügyészség, bíróság, ingatlan-nyilvántartás, cégbíróság, 



közjegyzők), és ezek segítségével az ügyvédséget érintő hátrányos gyakorlat 
esetén, vagy egyedi ügyekben hathatós és gyors jelzésre és intézkedés kérésére 
lesz lehetőségünk. E szervekkel a nem hivatalos kapcsolatokat is szorosabbá 
tesszük (pl. közös sportprogramok, rendezvények stb.), amivel ezen hivatások 
gyakorlói közötti, jelenleg a tapasztalatok szerint meglehetőst széles szakadékot 
igyekszünk áthidalni. 

7. … vállaljuk, hogy a kamara ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet a kartársak, 
a kartársak családtagjai, valamint bármely állampolgár részére. Ezzel egyrészt az 
ügyvédség társadalmi elismertsége növekszik, másrészt a jogsegélyszolgálatot 
nyújtó kartársak ügyfélhez jutási lehetőségét is megteremtjük. 

Hogy a fegyelmező Kamara helyett a nyílt, szolgáltató Kamara időszaka 
következzen… 

Tagadhatatlan, hogy egy átlagos kamarai tag számára a Kamara a múltban és 
jelenleg is inkább a kötelezettségek és a hatóság megtestesítését jelenti. Ebben 
komoly szerepet játszott az a fajta hivatalos hangnem, amit a legutóbbi időben a 
kamara felvett a tagjaival szemben (pl. nem “Tisztelt Kartárs!” vagy “Kedves kamarai 
tag!”, hanem egyszerűen csak “nyilvántartott”, vagy az egyes hatósági 
tevékenységek után fizetendő hatósági díjak, és még sorolhatnánk). 

Nincs mese, a saját házunk táján is rendet kell teremteni. Ezzel kapcsolatban… 

1. … vállaljuk, hogy megvizsgáljuk a kamarai tagokkal kapcsolatos ügytípusokat, és 
a lehető leglogikusabb és legkevésbé bürokratikus megoldások alkalmazásával 
egyszerűsítjük a tagság feladatait. A kamarai ügyintézők számára világossá 
tesszük, hogy a kamarai tag ügyvéd az a személy, akinek ő a munkáját 
köszönheti, és ennek megfelelő kommunikációt várunk el valamennyiüktől. 

2. … vállaljuk, hogy megszüntetjük a pazarló kamarai gazdálkodást. Az ennek 
eredményeként felszabaduló tételt tagdíjcsökkentésre, valamint az ügyvédek 
munkáját segítő beszerzésekre fordítjuk. 

3. … vállaljuk, hogy a Kamarát ismét élhető, kellemes, ügyvédbarát hellyé tesszük. 
A kamarai büfét valódi, színvonalas kávézóvá avanzsáljuk, napilapokat 
rendelünk, melyeket a kollégák átnézhetnek egy csésze kávé, tea vagy egyéb 
finomság mellett. Érdekes, tanulságos, hasznos rendezvényekkel csalogatjuk be 
a kartársakat a kamarába, hogy érezzék: nem ők vannak a Kamaráért, hanem a 
Kamara van őértük. 

4. … vállaljuk, hogy megalakulásuk után mind az elnökségnek, mind az egyes 
bizottságoknak az első feladata lesz a saját ügyrendjük megalkotása. Valamennyi 
elnökségi és bizottsági ülés nyilvános lesz a kamarai tagok számára (a 
személyiségi jogok és az adatvédelem által megkövetelt korlátozások 
figyelembevételével). A nyilvánosságot a személyes jelenlét biztosításával, vagy 



online közvetítésekkel oldjuk meg. Az elnökségi és bizottsági jegyzőkönyvek 
nyolc munkanap elteltével a kamarai honlapon megtalálhatók lesznek. 

5. … vállaljuk, hogy előkészítjük és megvalósítjuk az elektronikus szavazás 
rendszerét (a jogtanácsosok számára a kamara ezt már megtette…), amelynek 
segítségével jóval nagyobb részvételt érhetünk el a Kamaránkat érintő 
döntésekkel kapcsolatban. Így az egyes döntések legitimitását nem 150 szavazat 
fogja biztosítani (a mintegy 6000 ügyvédből), hanem valóban egy jelentős 
véleménynyilvánítás, amelyet az ügyvéd a rendszerben akár otthonról, vagy az 
irodájából megtehet majd a szavazásra meghatározott időintervallumon belül, az 
ügyfélkaput használva. 

6. … vállaljuk, hogy az etikai kérdésekre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk. Ne 
legyenek kamarai tagok között etikátlan megnyilvánulások, egymás “fúrása”, 
esetenként verbális, vagy akár fizikai atrocitás. Az Etikai Bizottság mellett 
szükség esetén mediációs csatornákat alakítunk ki az ilyen jellegű ügyek 
kezelésére. 

7. … végül vállaljuk, hogy az érdekvédelemmel kapcsolatos kérdések gyors 
megoldása érdekében kamarai forródrótot működtetünk, amely közvetlenül az 
Elnökségen belül felállításra kerülő érdekvédelmi munkabizottsághoz lesz 
bekötve. Azonnal értesülni szeretnénk minden olyan problémáról, kérdésről, 
esetről, amely felveti a kamarai érdekérvényesítés szükségességét, legyen az 
egy hatóság méltánytalan eljárása, egy bíró lenéző szavai, vagy bármi egyéb. 

A fentiek alapján látható, hogy van munka bőven. Ahhoz, hogy 
megvalósíthassuk a vállalásainkat, megfelelő számban kell részt vennünk a 
kamarai munkában, mind az elnökségben, mind a bizottságokban, valamint a 
MÜK teljes ülésben is. Ha szimpatikusak a fenti célkitűzéseink, úgy kérünk 
Kedves Kolléga, a novemberi kamarai választások során szavazz a Kollégák a 
XXI. századi Ügyvédségért csoport (vagy rövidítve K-XXI) jelöltjeire! 

Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért 

Dr. Németh Zsolt  

elnökjelölt 


