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Az Országgyűlés  Igazságügyi  Bizottsága  május 25-én egy 138 pontos -  többségében pontosító,  szövegértelmező  - 
módosító indítványt terjesztett elő a Kormány által márciusban benyújtott javaslathoz.

 
Az  ügyvédi  hétköznapokat  az  "ellenjegyzési  nyilvántartás"  nevű  új  intézmény érintheti.  Az  állam által  biztosított 
ügyvédi  monopóliumok  körébe  (cégügyek,  ingatlan-nyilvántartás)  tartozó  kötelező  ellenjegyzéses  okiratoknál  a 
közjegyzőkével gyakorlatilag azonos technológiával készülne az okirat. Az ellenjegyzéshez a központi elektronikus 
nyilvántartásból kell kérniegy iktatószámot, amit akár papír, akár elektronikus ellenjegyzendő okiraton fel kell tüntetni. 
Nem minden egyes példányra  kell  külön iktatószámot kérni,  ügyletenként  1-1  regisztrációs  számról  lenne  szó!  A 
költséget  az  ügyféltől  rögtön  el  lehet  kérni,  mint  jogszabályi  előírás  alapján  és  valószínűleg  rendeleti  úton 
meghatározott  díjat.  Természetesen,  ha  a  jogtanácsosok  kamarai  taggá  válnak,  ez  a  nem  ügyvédek  által  végzett 
ellenjegyzés után is jár. A bevétel a kamaráé.

A szaktárca álláspontja szerint ezzel az ügyfelek jól járnak, mert a most nem részletezett iratelőállítási módszertan 
egymagasabb okiratbiztonságot eredményez. Kizárja a visszadátumozást, a lapcserét az ellenjegyzett ügyek esetében. 
Azügyfél egy minimális díjért jóval nagyobb értéket kap (az összeget nem tudjuk, de aligha fog többe kerülni, mint 2-3 
kávé ára). Ez növelni fogja az ügyvédi hivatás iránti közbizalmat, méltóságát és biztosíthatja azt is, hogy ezeket a 
feladatainkat hosszú távon megtarthassuk. Adminisztratív teher szempontból nem összehasonlítható a törvényben még 
jelenleg  is  létező,  de  hatálybanem  léptetett,  2013  végén  elfogadott  "matricarendszerrel".  Az  ott  tervezett 
adminisztrációnak a töredéke.

Ez - bár erről még korai álmodozni - forrást teremthet a felelősségbiztosítás növeléséhez, a tagdíj-emelés elkerüléséhez, 
a  JogTudor  és  ne  adj’ Isten  más  szolgáltatások  térítésmentes  nyújtásához,  és  a  Magyar  Ügyvédi  Kamarát  terhelő 
feladatok költségeinek csökkentéséhez. A tárca szerint: jó az államnak, jó az ügyfélnek és az ügyvéd zsebéből nem vesz 
ki pénzt. A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének legutóbbi ülésén egy ellenszavazat mellett és az összes területi 
kamarai elnök igenlő szavazatával dr. Bánáti János felhatalmazást kapott 

* * * 

http://email.bpbar.hu/c/eJxtTkGOgzAMfA1cUBGQEJJDDpRVVamvcIkpWQKNQgrqvn4DdG8rWZrx2B6PkpxQBBVrqXhJOIjyzvOyRca5gIoornIQUDBCI5o5fOj0bl-P94JKDzCCg7R_xb0kjLXBgN151THVFWXXIlLAjLWkJC3ERvbe24jUUXEJta5rasEZGHHywSJI2j1HmgWSl6TK__CUZXmRWtXFTlqcvT6ehzAWJutwnrcAXp6jhkSiuSXXjdRfzuCyM2GSU0JplSbzzy7kYxD27fr7wManUdEkl605M6N6vYAHo5P-44XDNr8d8-m9-MPI_btRC3s8EvNHfU4dOpxafZwNIe5VbwHR_AIi-G_v

