KÖZLEMÉNY
Miért közterületen?
Kedves Kollégák!
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy honlapunkon kívül néhány budapesti közterületi
hirdetőfelületen olvashatjátok a legfontosabb információkat az Ügyvédi Összefogás programjáról.
Sajnálatos tényként közöljük, hogy a BÜK elnöke, Réti László mindeddig nem biztosított lehetőséget
arra, hogy az Ügyvédi Összefogás a tagdíjbefizetéseinkből fenntartott közösségi portálon, a BÜK
honlapján illetve a szakmai lapunkban a Pesti Ügyvédben ismertethesse meg teljes programját
valamint az egyes programpontjait a tagsággal.
Réti László ugyanakkor választási kampányához napi szinten használja a közös befizetéseinkből
létesített infrastruktúrát, amely korlátozás nélkül áll rendelkezésére, és amelynek révén egyetlen
gombnyomással szólíthatja meg a több mint 5000 fős tagságot saját kampánycéljából.
Az elnök 2014. január 31.-én megjelent 271. számú Hírlevelében ismét bebizonyította, hogy az
ügyvédek teljes körű tájékoztatását szolgáló csatornát saját választási kampánycéljára használja fel. A
„Durva sajtó- és kampánytámadások kereszttüzében a Kamara” című írásában a jelenlegi vezetéssel
szemben megfogalmazott szakmai kritikákról szóló sajtóhíreket nemes egyszerűséggel hazugságnak
nevezi, és egy minden alapot nélkülöző összeesküvés részeként utal arra.
Pedig semmi másról nincs szó, mint hogy a saját érdekvédelmi szerve által elidegenített és
mindezidáig apátiába süllyesztett ügyvédség felemelte a szavát, és részt kíván venni a sorsa és a
vagyona feletti döntések meghozatalában.
Hisszük, hogy a demokratikus viszonyok között teljesen természetes szakmai kérdések, nyílt és
nyilvános megvitatása. A kamarai vezetés azonban a jobbító szándékú kritikát is sértésnek tekinti, és
minden eszközzel igyekszik elhallgattatni a máshogyan vélekedőket.
A magunk részéről azt gondoljuk, hogy a kamarai választások során a „fair play” jegyében minden
indulónak egyenlő jogokat kell biztosítani, így a választási versengésben érdekelt elnököt és jelenlegi
vezető társait sem illeti meg több jog az őket kihívó kollégáknál. Ők viszont ezt szemmel láthatóan
nem így gondolják.
Eddig is kértük és ezúton ismét kérjük, hogy az elnök mindenkinek egyenlő mértékben biztosítsa a
vélemény-nyilvánítás jogát, a szakmaközéleti kiállásáért burkoltan se fenyegessen senkit, a
sajtószervekkel szembeni vitáját pedig az arra hivatott fórumokon rendezze, ne a kamarai hírlevélben
magyarázkodjon.
Mivel a tisztsége megtartásáért magát újraválasztani kívánó kamarai vezetés mindeddig kisajátította
a köztestület információs csatornáit, ezért csak más kommunikációs eszközökön keresztül nyílik
lehetősége az Ügyvédi Összefogásnak a tagság elérésére, tájékoztatására, programjának
megismertetésére.

Az Ügyvédi Összefogása tagság tájékoztatása és a jelenlegi vezetéstől eltérő választási alternatíva
bemutatása érdekében- a résztvevők anyagi áldozatvállalásával, annak korlátozott erejéhez mérten hozta létre saját honlapját és kereste meg azokat az egyéb hírközlési lehetőségeket, amelyeken
keresztül szakmai programja a tagok széles köréhez juthat el.
Ügyvédi Összefogás

