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Erősebb kamaráért, mindenkivel

Tisztelt Kollégám!

 2018. november 16. napján a Budapesti Ügyvédi Kamarában választások lesznek. Biztosan 
lezárul  egy  korszak,  és  kezdődik  egy  új.  Most  még  nem  tudni  kikkel.  Jelen  levelemben 
olvashatja  programomat,  melyet  elnökké  választásom  esetén  a  teljes  tagsággal  közösen 
szeretnék megvalósítani. Mert a célom, tenni egy

„Erősebb Kamaráért, mindenkivel!”

Köszönöm, ha áldoz arra néhány percet, hogy megismerje elképzeléseimet és amennyiben 
bizalmára érdemesnek tart, szavazatával is megtisztel 2018. november 16. napján.

Már most tényként jelenthetjük ki, hogy november 16. után új vezetése lesz a Budapesti Ügyvédi Kamarának. Azt még 
nem tudjuk, kik személyesítik meg, de azt igen, hogy hosszú idő után először kap esélyt a legnagyobb területi Kamara, 
hogy esetleges első számú vezetői egymás iránti bizalommal, közös célt tűzve maguk elé irányítsák a hazai ügyvédség 
zászlóshajóját.  E  nélkül  közös  sikert  elérni  - meggyőződésem és  az  elmúlt  évek  tapasztalatai  szerint  - nem lehet.

Az idei év elején - többek felkérésére - jutottam arra az elhatározásra, hogy elnökjelöltként megmérettetem magam. 45 
éves vagyok, életem elmúlt 21 évét a karban töltöttem, ebből 16 évet aktív közéleti munkával, a döntéshozatal különböző  
szintjein.  A  kamarát,  munkatársait  ismerem,  konfliktusban  - tudomásom  szerint  - senkivel  sem  vagyok.  Az  eddigi  
modellel  szemben fontosnak gondolom azt,  hogy az  egyszemélyi  vezetés  helyett  a  feladatok és  felelősségek  osztott  
szintjét kialakítva diverzifikálni kell  a köztestület  irányítását,  azzal természetesen, hogy az egyszemélyi felelősséget 
vállalom.

A szlogen kifejezés kelta eredetű, jelentése: pusztába kiáltott szó. Akkor a klánoknak - ellentétben a ma használatos 
jelentéstartalommal  - ez  egy  csatakiáltás  volt,  mellyel  harcba  hívták  a  törzseket.  Most,  ha  nem  is  harcba,  de  a 
köztestület  együttes  megreformálására  hívom tagjainkat.  Mindenkit.  Mert  az  elmúlt  évek ádáz  viharai  után  újra  a 
megbékélés korszakának kell költöznie a Kamara falai közé, ami alapja és záloga lehet az építő munkának. Ebben helye 
van  minden  tettre  kész,  a  Kamaráért  dolgozni  akaró  és  tudó  személynek  - tisztségviselőként  és  tagként  egyaránt 
-, akikkel együtt a megváltozott jogszabályi környezetből eredő számtalan új feladat professzionális végrehajtását, a 
tagság  piaci  lehetőségeinek  megőrzését  és  bővítését,  valamint  az  igazságügyi  társszervekkel  folytatandó  hatékony 
együttműködést végre tudjuk hajtani. Azért használom a többes számot, mert hiszek abban, hogy a sikereket csak 
csapatban tudjuk elérni,  egy  olyan  közösséggel,  amelyben vannak fundamentális  és  összügyvédi  célok,  érdekek, 
melyekkel kapcsolatban nem lehet helye széthúzásnak.

Céljaim zanzájaként választott fenti mondatban valamennyi szónak jelentősége van. Erősebb kamarát kell teremtenünk 
mindenben: szakmai-érdekvédelmi, szolgáltató, szociális és szabadidős területen. Egyik szegmens sem létezik a másik 
nélkül, a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni. Joggal vár(hat)ja el a tagság, hogy a tagdíjból minél több hasznosuljon 



szolgáltatásként,  vagy olyan  ráfordításként,  mely  a  közös  élmény örömét  adja  a  budapesti  ügyvédeknek.  Mert  ez 
utóbbira is nagyon nagy igény mutatkozik, amit az elmúlt időszak rendezvényei is visszaigazolnak. Ráadásul azáltal, 
hogy a MÜK joga lett a tagdíj összegszerű meghatározása, a területi kamarának inkább abban maradt mozgástere, 
hogy a tagdíj mekkora hányadát forgatja vissza.

A köztestületnek vissza kell nyernie a méltóságát és a tagság, valamint a jogkereső közvélemény általi megbecsültségét. 
A szabályozásért felelős országos ügyvédi vezetést egy személyében és szemléletében is megújult - a BÜK tagságának 
nagyobb részét adó - generációnak kell segíteni, mely mentes a belső konfliktusoktól és minden energiáját arra tudja 
fordítani, hogy a budapesti ügyvédek újra közel érezzék magukhoz a köztestületüket. Ebben a munkában természetesen 
nélkülözhetetlen a kamarai vezetésben már bizonyított tapasztalt, idősebb kollegák szaktudása, akik nélkül tartós sikert 
elérni nem lehet. De az is fontos cél, hogy a közéletben eddig részt nem vett fiatalabb generációt bekapcsoljuk a 
munkába. Számukra legyen vonzó és a presztízs ígéretét hordozó az ügyvédi hivatás részeként a köztestületen keresztül 
a tagokért dolgozni.

Mára  kijelenthető,  hogy az  elektronizáció  megkerülhetetlen az  ügyvédi  munkában.  Nem  versenyelőnyt  jelent  a 
fiatalabb,  esetleg dinamikusabb korosztálynak,  hanem a szolgáltatásnyújtás  attribútuma.  Amíg az elektronizáció az 
ügyvéd munkáját segíti, és hatékonyabbá, gyorsabbá teszi, a folyamat alapvetően üdvözlendő. Ha inkább kell legyek 
informatikus, mint jogász, az már probléma. Az elmúlt időszak változásai alapján joggal lehetett a kollegáknak olyan 
érzése, hogy szinte már nem elegendő a felhasználói szintű ismeret. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy hasonlóan a 
kollegák tételes jogi felkészültségéhez, az informatikai műveltség is óriási szórást mutat.

Bár az elektronikus kapcsolattartás számottevő előnyökkel jár, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakmában szép 
számmal akadnak,  akik tartanak ezektől  a  változásoktól,  az  elektronizáció  sokaknak jelent  vállalhatatlan újítást  és 
vannak esetek, amikor a pályáról való távozást hozza magával. Éppen ezért azt gondolom, fontos, hogy a szakmai 
érdekképviseletek  -  élükön  a  Budapesti  Ügyvédi  Kamarával  -  támogassák  a  kollégákat  az  új  korszakban  való 
érvényesüléshez szükséges tudás megszerzésében, megfelelő képzési programokkal és egy állandó helpdesk felülettel.

A MÜK Elnökségének jelenlegi tagjaként is igyekszem megtenni mindent annak érekében, hogy a kötelező kamarai 
továbbképzés ügye a kollegák számára „inkább áldás, mint átok” legyen. Némi analógiával úgy gondolom, senki nem 
szeretné  magát  olyan  orvossal  operáltatni,  aki  utoljára  a  szakvizsgán  találkozott  a  tudomány és  hivatása elméleti-
gyakorlati tapasztalataival. Ezt azonban úgy kell megvalósítani, hogy - lehetőség szerint – további vállalhatatlan terhet a 
tagság számára ne jelentsen, a kamarai szolgáltatások terjedjenek ki arra is, hogy a megszerzendő kötelező kreditpontok 
forrása a befizetett tagdíj legyen.

Ahhoz, hogy kifelé egységet és erőt sugározzon a Kamara, magunknak is tisztában kell lennünk azzal, kik is vagyunk 
valójában. Ha jól belegondolunk, egy nyolcezres kisváros heterogenitásával rendelkezünk magunk is. Életkori, nemi, 
gazdasági, szakmai, bevételi, politikai, földrajzi és jogterületi törésvonalak mentén szerveződtünk, de abban - remélem - 
egységesek vagyunk,  hogy a  függetlenségünk megőrzése és  az ügyfelek érdekeinek  képviselete  mindenki  számára 
vezérlő  csillagként  ragyog.  Érdemes  lenne  egy  szociológiai  kutatást  készíttetni  magunkról,  és  az  ebben  tett 
megállapítások alapján újragondolni a Kamara belső és külső kommunikációját és arra is választ kaphatunk, hogy 
mi az ügyvédség helye a jelen magyar társadalmában. Az előbbivel kapcsolatban általános igénnyel merült fel, hogy 
proaktívan  és  pozitív  hangsúlyokkal  igyekezzünk  tematizálni  a  közbeszédet  az  ügyvédi  szolgáltatás,  társadalmi 
szerepvállalás témájában. A közjegyzőkhöz hasonló médiajelenléttel vigyük közel magunkat a jogkeresőkhöz, hogy 
egyértelmű legyen számukra bizonyos helyzetekben az ügyvédválasztás lehetősége és szükségessége.

Határozott  a  meggyőződésem,  hogy a  kamarai  vezetés  nem  szigetelődhet  el  a  tagságtól,  állandó  és  kétirányú 



párbeszédre van szükség.  Ennek érdekében folyamatos kommunikációt tartok majd fent  a különböző,  Kamarán 
belüli csoportokkal, a Magyar Ügyvédnők Egyesületével, az ügyvédjelöltekkel. Külön hangsúlyt fektetek majd a 
jogtanácsos  kollegákkal folytatandó  párbeszédre,  hiszen  ha  már  a  jogszabály  előírta,  akkor közös  érdek  a 
zökkenőmentes integráció.
Az őszi kamarai választás gyökeres megújulást kell hozzon. Változtatva kell azonban megőrizni mindent, ami jó.

Engedje  meg  tisztelt  Kollegám,  hogy  az  általam  legfontosabbnak  gondolt  programpontjaimat - melyek  a  napi 
gyakorlat szintjén valósítják meg a fenti általános alapvetéseket - megosszam Önnel az egyes területek sorrendjében:

A szakmai-érdekvédelmi feladatok körében vállalom, hogy:

 minden  körülmények  között megőrzöm  a  kar  politikai  intaktságát, az  ügyvédséget  érintő 
szakmapolitikai kérdésekben, viszont kérlelhetetlenül hallatom a hangunkat.
 jogügyletbiztonsági szempontból érvelek a mellett, hogy az ügyvédség további kizárólagos ügyvédi 
tevékenységgel ellátható piacokat kapjon.
 jogterületenkénti szakmai-kodifikációs  munkacsoportokat  hozok  létre annak  érdekében,  hogy 
jogalkotási  kérdésekben  a  Kamara  ne  ad  hoc,  hanem  intézményesített  formában  tudjon  szakmailag 
megalapozott és lehetőleg gyors véleményt nyilvánítani a nem ritkán néhány napos határidő alatt. Ennek 
tagjai - a presztízsszempontok mellett - kamarai dotációban is kellene részesüljenek.
 a fegyelmi határozatok és összeférhetetlenségi állásfoglalások anonimizált változatának Üttv. 131. § (8) 
bekezdésében  meghatározott  közzétételével,  ajánlások  megfogalmazásával folyamatos  kommunikációt 
alakítok ki a tagsággal a fegyelmi ítélkezés irányait illetően a generális prevenció jegyében.
 az elmúlt 12 év fegyelmis tapasztalatát felhasználva megteszek mindent, hogy nyilvánvalóan alaptalan 
panaszokkal ne zaklassák az ügyvédeket,  az  igazságügyi társszervekkel tárgyalásokat  kezdeményezek 
annak érdekében, hogy a fegyelmi apparátust ne használják a pervezetés körében is elintézhető  - de ott 
mellőzött - problémák megoldására.
 a fegyelmi felelősség elbírálásának ügyvédi privilégiumkénti megtartása érdekében megteszek mindent 
azért,  hogy a  megalapozott  bejelentések –  az  ártatlanság  vélelmének  maximális  figyelembe  vételével 
- szakszerű kivizsgálást nyerjenek. 
 szemléletbeli változtatást hajtok végre a kapcsolattartásban, mivel a Kamara tagja nem ügyfél, hanem 
quasi tulajdonos a köztestületben. Az ügyfélszolgálat helyett szolgáltató irodaként teremteném meg a gyors 
és udvarias egyablakos ügyintézést. 
 a  Közgyűlés  elé  terjesztem  az  Alapszabály  módosítását,  mivel  elengedhetetlen  az  idők  szavát 
meghallva létrehozni az informatikai bizottságot.
 megteszek  mindent  annak  érdekében,  hogy  a  most  induló  akkreditációban  a  szakmai  programok 
mellett az informatikai továbbképzést is kreditponttal honorálják.
 kamarai elektronikus  helpdesk-et  vezetek  be, mely  rövid  átfutási  idővel  adna  választ  a  felmerült 
kérdésekre, segítve ezzel a bajba jutott robotoló ügyvédeket. 
Az egyszemélyes praxisok jelentős részének anyagi és szakmai helyzete elnehezült. Ők adják a fővárosi kar 
kb.  80  %-át,  de  a  bevételük  ezzel  fordítottan  arányos.  A működés  költségei  és  adminisztratív  terheik 
növekednek, s nekik sok esetben nincs olyan dologi és személyi hátterük, mely segítené a munkájukat, így 
az egyszemélyes praxist vivő ügyvédek érezhetik úgy, hogy egyedül maradtak az elektronikus eljárásokban,
 megteszek mindent annak érdekében, hogy a jövő évben induló kötelező továbbképzés keretében legyen 
lehetőség arra, hogy távoktatásos részvétellel is lehessen kreditpontot szerezni. Az oktatás rendszerében 
elsődlegesen Karunk felkészült és az elmúlt években már bizonyított tagjaira számítanék.  
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 a  kamarán  belül  a  hatékony  munkavégzés  érdekében élesen  elválasztom a  döntés-előkészítési,  a 
döntéshozatali, és a végrehajtási szerveket, eljárásokat. Hatékony előkészítés nélkül nem lehet megalapozott 
döntést  hozni,  amit  persze  végrehajtani  sem lehet,  vagy  nagyon  nehéz.  E  körben  fontos  az  elnökségi 
(bizottsági) ügyrendek elkészítése.
 teljesen  új  alapokra  helyezem  a  Kamara  kommunikációját és  a  társadalomban  kialakított 
ügyvédképet hatékonyan átformálnám a MÜK-kel közösen, hogy a széles közvélemény számára is bizonyos 
helyzetekben egyértelmű legyen az ügyvéd megbízásának igénye.
 referens rendszert vezetek be az Elnökségben,  mely az egyes területeken felmerülő  problémákat a 
legmagasabb  döntéshozói  szinten  kezelné,  az  adott  területért  felelős  személy  időszakos  beszámolási 
kötelezettségével.
 megvizsgáltatom,  hogy  a  francia  Carpa-rendszer  mintájára  megteremthető-e  közös  letétkezelés 
lehetősége, és ezáltal enyhíthetőek-e a budapesti ügyvédek terhei.
 a protokoll termet olyan technikai eszközökkel szereltetem fel, mely az elnökség és egyéb szervek 
ülésének jegyzőkönyvezését képes segíteni, melyeket aztán a Kamara honlapjának zárt felületén a tagság 
számára nyilvánosságra hozunk.  
 olyan nyilvános, ügyfelek által elérhető adatbázist alakítok ki, ami nyilvántartja az autentikált ügyvédek 
fő szakterületeit, segítve ezzel a jogkeresők választását.
 megválasztásom esetén tárgyalást  kezdek a  bíróságok  fővárosi  vezetőivel a  visszautasítások  körül 
kialakult Pp. anomáliák tapasztalatainak kiértékelése és a gyakorlat normalizálása érdekében.  
 megvizsgálom annak lehetőségét, hogy a jogszabály adta kereteken belül, vagy azt esetleg tágítva  az 
elektronizációt miként lehetne a választási eljárásba is bekapcsolni.

A szolgáltató feladatok körében vállalom, hogy:

 újra élettel  töltöm  meg a  Kamara  székházát,  a  tagság  vegye  azt  vissza  magának,  melyhez  minden 
támogatást  megadok.  A  Kamara  székháza  nem  lehet  a  továbbiakban  az  Elnök  és  a  Főtitkár 
elefántcsonttornya.  
 a kamarai büfé működtetését haladéktalanul elindítom - lehetőség szerint - nyereségérdekelt alapon, 
de  ha  ez  nem megy,  akkor  akár  a  rentabilitás  feladásával  is,  hogy a  hozzá  tartozó  klubhelyiség,  mint 
közösségi tér újból működjön. A BÜK nem engedheti meg magának, hogy az épületben tartózkodó tagok ne 
tudjanak egy kávét meginni.
 biztosítom az ivóvíz-vételi lehetőséget a kamarában, akár automatával, akár ballonos megoldással, hogy 
egy pohár vizet akkor is lehessen inni, ha a büfé már nincs nyitva.
 az elektronikus jogi adatbázishoz való hozzáférés továbbra is biztosított lesz, lehetőség szerint vagy a 
Kamara  által  fizetendő  szolgáltatási  díj  csökkentésének,  vagy  a  szolgáltatás  színvonala  emelésének 
elérésével.
 a székház felújítására - a tagsággal konzultálva a teljes transzparencia jegyében - vállalkozót vonok be. 
A kamara helyiségei több, mint 20 éve nem estek át komoly felújításon. A fűtés, villanyvezeték-hálózat 
felújítása, a nyílászárók kijavítása, a hideg és meleg burkolatok felújítása, az emeleti irodák korszerűsítése 
nem tűr halasztást. Ennek elvégzését követően a díszterem és ún. kis-tanácsterem konferenciák és egyéb 
közéleti rendezvények színvonalas megrendezésére alkalmas lesz.
 mivel a Kamara helyiségei a hétfői fegyelmi tárgyalási napok kivételével kihasználatlanul állnak, a tagok 
számára  lehetővé  teszem, hogy  esetleges  önszerveződéseikhez  helyszínül,  vagy  egy-egy  ügyféli 
tárgyalásukhoz  ezeket  a  színvonalas  kialakítású,  a  szükséges  technikai  háttérrel  - később  - felszerelt 
tárgyalókat  használhassák.  Az  igényeket  egy,  a  Kamara  által  létrehozott  internetes  felület,  előzetes 



regisztrációval  lenne  képes kezelni.  A dologi  háttéren túl  a  büfé megfelelő  cateringet  is  képes  lehetne 
biztosítani.
 telefonos helpdesk fejlesztésével  hetente  -  a  tárgyalások rendje miatt  - egy nap délutáni  személyes 
ügyintézést teszek lehetővé a tagok számára.
 a  Pesti  Ügyvéd  és  a  Hírlevél  szerkesztését önálló  szerkesztőre bízom,  előbbi  megjelenését  felelős 
kiadóként az aktualitásokhoz igazítanám.  
 a Kamara honlapját a jelen időhöz igazítom.  Naprakészségére jó példa,  hogy 10 hónappal az Üttv. 
hatálybalépését követően még mindig a  hatálytalan Üt.-re hivatkozik a „Bemutatkozás” menüpont alatt. 
Felhasználóbarátabbá, egyszerűbben kezelhetővé teszem, az ügyintézési felület mellett egy belső, kamarai 
tagoknak  szóló  interaktív  felületet  hoznék  létre,  melyen  lehetővé  kell  tenni  a  kollegák  számára,  hogy 
hirdethessenek - szigorúan - a praxissal kapcsolatosan (irodahelyiség adásvétel, bérlet stb.). A Kollegák FB 
csoport a legjobb bizonyíték arra, hogy az ügyvédség - bár nagyrészt magányos harcosok klubja - szívesen 
oszt meg jogi problémákat, vagy vár azokra választ az online térben.  

A szociális feladatok körében vállalom, hogy:

 pályázati-alapot hozok létre az  esetlegesen rászoruló (idősek,  tartósan,  vagy átmenetileg elnehezült 
életűek, kismamák stb.) kollegák számára.
önkéntes  és  intézményi  alapon  a Kamara  társadalmi  felelősségvállalását  növelem. Fontos  az 
ügyvédségről  alkotott  sztereotípiák  ellensúlyozása/megváltoztatása  azzal,  hogy  önkéntesen  tegyünk 
lépéseket a minket körülvevő társadalom élet- és morális színvonalának javítása céljából. Különösen igaz 
ez, ha olyan program kapcsolódik a Kamarához, ami hiteles és valós segítséget jelent a címzettek számára.
 a társadalmi felelősségvállalás jegyében megvizsgálom annak lehetőségét, hogy a legsúlyosabb fegyelmi 
felelősséget  megvalósító  ügyvédek magatartásával  kapcsolatban  okozott  károk  megtérítésére a Kamara 
hozzon létre egy kártalanítási alapot.
 a hét egy napján irodahasználatot és gyermekfelügyeletet biztosít a Kamara a szünetelni nem kívánó 
kismamák és kisgyermekes édesanyák számára.
 előzetes igényfelmérést követően kedvezményes nyári tábor megrendezésével segítem a kisgyermekes, 
nagyszülői háttérrel nem rendelkező kollegákat.

A szabadidős feladatok körében vállalom, hogy:

 támogatom a  Kar  tagjai  körében  hihetetlen  népszerűségnek  örvendő  amatőr  futást,  hogy  a 
kilométereket váltóban a BÜK színeiben tegyék meg.
mindent megteszek egy kamarai családi sportnap megrendezésére.
 felületet biztosítok azon ügyvéd kollegák számára, akik a BÜK Elnöksége által tavaly alapított Bálint 
Ákos György díjra aspirálnak. Ezt az elismerést a kamara azon aktív vagy korábbi, már nyugdíjas tagjainak, 
adja  át,  akik  kiemelkedő  ügyvédi  munkájuk  mellett  elismerést  szereztek  a  társadalmi  igazságosságért 
folytatott  küzdelmükkel,  illetve  irodalmi  vagy  más  művészeti,  sportolói  tevékenységükkel,  és  ezzel  az 
ügyvédi  kar  tekintélyét,  jó  hírét  növelték.  Ezzel  összefüggésben  meggondolandó  egy BÜK 
Antológia kiadása a jó tollú kollegák munkáival.
 a már működő és méltán népszerű  közösségi és sport programokat (mikulás ünnepség, színjátszókör, 
horgász-, bridzs, golf-, vitorlás verseny) továbbra is támogatom és a tagokat ösztönzöm újak indítására, 
és azokat felkarolom, valamint támogatom a régi jól bevált rendezvények (pl. Szalay-szalon, borász-főzész 
est) újraélesztését.



 a hét adott napján közönségszervező  jelenlétének biztosítása a színházjegy beszerzés megkönnyítése 
érdekében.

Tisztelt Kollégák!

Minden  változás  a  tervvel  és  a  programmal  kezdődik,  melynek  sikere  aztán  számos  tényezőtől  függ.  Az 
elszántság  és  az  elhivatottság  mértékétől,  az  ügyünk iránti  szenvedélytől,  és  alázattól,  attól,  hogy  nyitottak 
vagyunk-e  az  új  utakra,  megoldásokra,  és  hogy  elég  eltökéltek  vagyunk-e  az  akadályok  legyőzésére. 
Biztosíthatom a tagságot, hogy a kellő  eltökéltségem a jobbítás érdekében adott. Bill Gates mondta, hogy „a 

program futtatása az igazi teszt. Megírod a programot, kipróbálod, és vagy működik, vagy 
nem.”

A fent vázolt program futtatásához kérem a tagság bizalmát és támogatását 2018. november 16. napján!

* * *


