From: Ügyvédi Összefogás
Sent: Thursday, June 22, 2017 4:19 PM
To: "Magyar Ügyvédi Kamara"
Subject: Re: T/1478 - Az új ügyvédi törvény

Tisztelt Elnök Úr!
Örömmel vettük lenti levelét és javaslatát, amely mindössze egy nappal elızte meg
hasonló tárgyú felajánlásunkat.
Az új szabályzatoknak alapvetı szerepük lesz egy korszerő kamara felépítésében és
garanciális jelentıségük napi szinten fogja annak tevékenységét befolyásolni, jó
szabályzat esetén elımozdítani, rossz szabályzat esetén rombolni, erodálni. Ennek
megfelelıen meggyızıdésünk szerint nem a már most is meglévı szabályzatok
kozmetikázása és adaptációja a feladat, hanem azok átfogó felülvizsgálata, az elavult
vagy hibás szabályok elhagyása és újak megalkotása, figyelemmel természetesen a
hatályos jogi környezetre, de maximálisan kihasználva a lehetséges mozgásteret is.
Noha az új Ügyvédi Törvény szabályozási koncepciójával kapcsolatban sok tekintetben
nem értettünk egyet, s ezt részletes kritikai észrevételeinkben és javaslatainkban többek,
így Ön felé is jeleztük, még ebben, az általunk kedvezıtlennek ítélt szabályozási
környezetben is látunk arra esélyt, hogy a jó szabályzatok elısegítsék a hatékony
kamarai mőködést. Ennek elérése érdekében kívántuk Önnek felajánlani konstruktív
szakmai együttmőködésünket és jelezni, hogy egyesületünk örömmel és készséggel
delegálja alább felsorolt kipróbált szakértıit egyenlıre csak az alábbi szabályzatok
megalkotásáért felelıs munkabizottságokba (a neveket követı számok az új Üt. 158. §
/1/ bekezdése által alkalmazott számozás szerinti szabályzatokat, míg a vastagítások a
kiemelt szabályzatokat jelölik), azzal azonban, hogy fenntartjuk igényünket a többi
szabályzat megalkotásához is delegálni szakértıinket egy késıbbi idıpontban:
Dr. B. Szabó Gábor – 14., 20., 31.
Dr. Bártfai Beatrix – 11.
Dr. Bozsó Albert – 12., 13.
Dr. Buczkó Péter – 8., 32., 33.
Dr. Firneisz Miklós – Alapszabály
Dr. Fluck Ákos – 1.
Dr. Járai Gábor – 5., 21., 22.
Dr. Kiss Szabolcs – 7., 29.
Dr. Magyar Balázs – 6., 9., 19., 26.,
Az Ön által kezdeményezett július 3-i megbeszélésen Az ÜÖE részérıl a következı
személyek fognak részt venni:
•
•
•

Bártfai Beatrix
Buczkó Péter
Fluck Ákos

•

Járai Gábor

Megkeresését ıszintén méltányolva, maradunk üdvözlettel.
Dr Bártfai Beatrix, az ÜÖE elnöke és
Dr. Fluck Ákos, az ÜÖE alelnöke

Ügyvédi Összefogás
web: ugyvediosszefogas.hu
email:info@ugyvediosszefogas.hu

---- On Fri, 16 Jun 2017 11:50:23 +0200 Magyar Ügyvédi Kamara wrote ----

Dr. Fluck Ákos alelnök úr részére
Ügyvédi Összefogás

Tisztelt Alelnök Úr!
Köszönettel vettem a részemre tájékoztatásul megküldött, az új ügyvédi törvényhez kapcsolódó
észrevételüket, szövegmódosító javaslataikat, valamint az IM illetékes államtitkára által adott választ
és viszont válaszukat.
Az Országgyűlés által időközben elfogadott törvény a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülését
(küldöttgyűlését) hatalmazza fel és egyben kötelezi több mint 30 szabályzat megalkotására.
A szabályzatok tartalmi kialakításánál támaszkodni kívánunk a területi kamarák tagjainak a teljes ülés
tagjai útján tolmácsolt véleményére, de természetesen az adott körülmények között figyelembe
kívánjuk venni az ügyvédek önkéntes szerveződéseinek álláspontját is.
Minderre figyelemmel ezúton hívom meg dr. Bártfai Beatrix elnök asszonyt, Alelnök Urat, valamint az
Egyesület más képviselőjét 2017. július 3-án (hétfőn) 10.00 órára a kamarai szabályzatok
előkészítése érdekében.
Helyszín: az ügyvédi kamarai székház (1055 Szalay u.7.)
Kérem, hogy június 27-ig szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy az Egyesület képviseletében hány
személy vesz részt a találkozón.
Budapest, 2017. június 16.

üdvözlettel
Dr. Bánáti János
elnök
Magyar Ügyvédi Kamara

2017.06.13. 15:24 keltezéssel, Ügyvédi Összefogás írta:

Tisztelt Elnök Úr!
Az Ügyvédi Összefogás Egyesület a korábbiakban már megküldte Önnek az új ügyvédi törvényhez
kapcsolódó észrevételeit és szövegmódosítási javaslatait. Most, további szíves tájékoztatására,
megküldjük Önnek a javaslatainkra az IM illetékes államtitkára által adott választ és az arra adott
viszontválaszunkat.
Tisztelettel
Ügyvédi Összefogás Egyesület

Ügyvédi Összefogás
web: ugyvediosszefogas.hu
email:info@ugyvediosszefogas.hu

