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Tárgy: Kérés ügyvédeket érintő veszélyhelyzeti kormányzati intézkedések meghozatalára.

Igen Tisztelt Miniszter Úr!
Köszönjük, hogy az előkészítő egyeztetésen a Magyar Ügyvédi Kamara azon kezdeményezését
befogadták, hogy sürgős és egyértelmű deklarálásra kerüljenek azon rendelkezések, amelyeket a
rendkívüli ítélkezési szünet körében a különböző eljárásrendekben (polgári, közigazgatási, büntető,
szabálysértési stb.) kell alkalmazni, különös tekintettel a határidők felbeszakadására, nyugvására.
Az érdekképviselet ellátó szakmai kamara részéről az ügyvédséget érintő, halasztást nem tűrő egyéb
további intézkedések kérésének előterjesztése is elengedhetetlenné vált.
A globális járvány és a kapcsolódó szükséges kormányzati intézkedések együttes hatása vagy máris
kiiktatta, vagy hamarosan lecsökkenti az ügyvédek piacának jó részét és ügyfeleik fizetőképességét.
Az ügyvédi tevékenység visszaszorulása az ügyfelek, a gazdaság és az állam jogügylet biztonsági
helyzetét drámaian rontja fokozva ezzel a válság hatásait.
A munkavégzés nehézségei, a betegség miatti keresőképtelenség, a hozzátartozók ápolása, a
távmunkavégzés nehézségei és különösen az ügyfelektől való távolságtartás követelménye
ugyanolyan mértékben érinti az ügyvédeket, mint a közigazgatási, bírósági, rendészeti dolgozókat.
A helyzet közvetlenül érinti 15 ezer ügyvédi tevékenység-gyakorló és legalább ugyanennyi
munkavállaló megélhetését.
A cél az, hogy a jogi szolgáltatások lelassulása ne okozzon további zavarokat az ügyfelek életében, a
gazdaság és az állam működésében és az ügyvédek is megtarthassák foglalkoztatói potenciáljukat. A
működés tárgyi feltételei se lehetetlenüljenek el más szolgáltatók óhatatlan nehézségei miatt. Így
különösen, a bevezetett űrlapokhoz és kommunikációs rendszerekhez való átmeneti hozzáférési
zavarok és a bizalmi (tanúsítvány) szolgáltatók kiesése okozhat jogügyletbiztonsági károkat.
Az elv, hogy a szükséghelyzettel összefüggésben az ügyvédek is kapják meg mindazokat a
kedvezményeket, amiket a hozzánk hasonló kitettségekkel küzdő, ugyanakkor a közérdekű
feladatokban hivatásuknál fogva közreműködő szolgáltatók (pl. a taxisok) kapnak.
A rájuk részben már kiterjesztett kedvezményeket is érintve, kérjük, hogy a veszélyhelyzet (vagy
más esetleges rendkívüli jogrend) idejére és lehetőleg az annak megszűnését követő második
teljes naptár hónap utolsó napjáig biztosítsák a következő kedvezményeket az ügyvédek számára:
1. 2020. március 25-től valamennyi illeték- és igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás legyen
illetékfeljegyzési jogos.
2. Ne legyen hatálytalansági ok, ha az ügyvéd a veszélyhelyzet idején e-papír-on teljesíti
beadványait, akkor sem, ha jogszabály formanyomtatvány kényszert ír elő.
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3. Az ellenjegyzés legyen hatályos akkor is, ha az okiraton két ügyvéd AVDH útján tett aláírása
szerepel, az iraton feltüntetett KASZ számának és az ügyvédi tevékenység folytathatóságához
való joga fennállásáról szóló nyilatkozata mellett.
4. Az ügyfélkapukon és a cégkapukon többszörözzék meg a tárolási időtartamot és növeljék a
tárhelyet.
5. 2020. március 1-től a járulékmentesség, vagy járulék-kedvezmény a legkedvezőbb
kategóriára irányadó szabályozás szerint vonatkozzon az ügyvédre és alkalmazottaira is.
6. 2020. március 1-től csökkenthető legyen az adóalap a kamarai tagok és az ügyvédi praxisok
alkalmazottai után fejenként havi 50-50 ezer forinttal, a KATA-s adózóknak pedig ne legyen
közteher fizetési kötelezettsége.
7. A kirendelésekben legyen elszámolható a terhelttel, annak hozzátartozóival, vagy hatósággal
hírközlő eszközön keresztül fenntartott kapcsolat ideje vagy erre adjanak ügyenként
magasabb havi átalányt.
8. Ha bizonyos szolgáltatók praxiscélú helyiség használati jogviszonya felmondására
moratóriumot írnak elő, akkor ez ugyanúgy terjedjen ki az ügyvédekre is.
Intézkedését és megértését az ügyvédi kar nevében előre is köszönjük.

Budapest, 2020. március 21.
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