Kedves Kollegák!
Lassan egy éve találkoztunk utoljára, amikor lehetőség lett az évi rendes közgyűlés 20202.szeptember
elejei megtartására. Szinte utolsóként tudtuk a kitűzött közgyűlésünket megtartani, mert néhány hét
elteltével a Covid járvány második hulláma miatt újabb megszorításokra kényszerültünk.
úgy vélem, hogy ebben az évben ilyen veszély nem fenyeget bennünket, függetlenül attól, hogy a
negyedik hullámra is számítanunk kell az ősz elején. Reményeim szerint azonban még több kollegával
találkozunk a 2021. szeptember 3-i közgyűlésen.
Kötelezettségemnek eleget téve szeretnék beszámolni a Pécsi Ügyvédi Kamara működéséről.
Az év első napján indult a továbbképzési szabályzatnak megfelelően a továbbképzés. Valamennyi
kollegát, akik életkoruk miatt mentesültek a kreditpont szerzése alól, erről határozatot kaptak azzal,
hogy ők csak a MÜK által szervezendő kötelező továbbképzésen kell részt venniük.
2020-ban a kamara csak online továbbképzést szervezett, mégpedig az Arconsult Kft-t bíztuk meg a
távellenjegyzés témakörében oktatással egybekötött előadás megtartására. NAGYON SOK jelentkező
volt, így öt alkalommal tartottak távoktatást. Természetesen ennek költségét, ahogy már
számtalanszor tájékoztattam Önöket, az elnökség határozata alapján a kamara fizette ki. 2021-ben
ugyancsak az Arconsult Kft-vel további négy témakörből összesen 20 előadás online megtartására
került sor. Július 1-jén végre élőszavas oktatást is tudtunk tartani, dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bírónő
közreműködésével.
Ezeket az oktatásokat annak érdekében is szerveztük, hogy az időközben módosított oktatási
szabályzat szerint az elmúlt évben csak 10 kreditpontot kellett valamennyiünknek elérnie és hatot
2021-re vihettünk át. Úgy vélem azonban, hogy kamaránk, ill. az oktatási bizottság és más akkreditált
társaságok biztosítják valamennyiünk számára, hogy az idei 16 kreditpontot túlmenően a 2020-éban
elmaradt 6 kreditpontot is megszerezhessük. Az előadások jelentős része ugyanis térítésmentes.
A kamara megkeresést kapott több kollegától is, hogy az Arconsult oktatáson való részvételük a
kreditpontok során nem került jóváírásra. Ennek oka az, hogy a 2020-as évet kell feltöltenünk 16
kreditpontra és csak az ezt követő kreditpontokat tudjuk 2021-ben jóváírni. Úgy vélem, hogy ezt
mindenki a saját jóváírásánál ellenőrizni tudja, ugyanis ebben is naprakész a kamara nyilvántartása.
Csak megerősíteni szeretném, hogy Tarkó Ági hihetetlen munkát végez akkor, amikor nyilvántartja
nemcsak az egyes kollegák kreditpontjait, hanem az előadásokat előzetesen engedélyezteti, összesíti
a jelentkezéseket a tényleges résztvevőkkel és egyenként jelenti be a kollegákat a felnőttképzési
adatszolgáltatási rendszerbe, melynek során a viselt név, születési név, születési hely, idő, anyja neve
a kollega e-mail címe és iskolai végzettsége is kötelező rovat a kitöltés során.
Ebben az évben 2020 szeptemberi közgyűlés óta a mai napig a pandémiára tekintettel három
alkalommal tudtam elnökségi ülést összehívni, azonban ettől függetlenül a kamara napra készen,
folyamatosan dolgozta fel a kollegák által benyújtott különböző kérelmeket, hiszen 9 alkalommal emailben szavazatott az elnökség és több alkalommal tartottunk skypon is elnökségi ülést. Az elmúlt
egy év alatt az elnökség 56 határozatot hozott, míg én a saját hatáskörömben 144-et.
A vírushelyzetre és a megszorító intézkedésekre tekintettel többek között módosította az elnökség a
2020 II. negyedévi tagdíj befizetés határidejét, azt 2020. 11.30-ban állapította meg. ugyancsak
rendelkezett az elnökség arról is, hogy 2021-ben a késedelmes tagdíjbefizetők nem kötelesek pótdíjat
fizetni. Változatlanul biztosítottuk a kollegák számára, hogy 10 %-os tagdíjkedvezménnyel élhetnek
azok, akik az év elején egy összegben utalják át a tagdíjukat.

A Covid-járvány vonzata kapcsán sajnos 2020-ban elmaradt a perbeszédverseny, nem tudtuk
megtartani a gyermekek részére a miku8lás esetet és decemberben sem tudtunk vacsora-estet
szervezni.
Ugyanakkor azonban Berta Péter fegyelmi biztos lemondása miatt kénytelenek voltunk pótválasztást
tartani és ennek során dr. Galambos Gergely került megválasztásra. A regnálása óta folyamatosan
figyelemmel kísérem munkáját és nagy örömömre szolgál, hogy a határozatai igényesek, napra
készek, így feltételen bizalmat élvez.
Jelenleg 342 aktív ügyvédet, és 41 szünetelő ügyvédet tartunk nyilván.
77 aktív jogtanácsost és 9 szünetelő jogtanácsost.
12 alkalmazott ügyvédünk van, 73 ügyvédjelölt és 10 jogi előadó.
Az elmúlt közgyűlés óta 1.300.000 Ft alapítványi támogatást nyújtott a kamara, ebből 1.000.000 Ft-ot
a második hullám idején a Megyei Kórház Koronavírus Ellátó Központja részére, míg 200.000 Ft-ot a
Nőegyletnek tudtunk átutalni. 100.000 Ft pedig a Rotary Klub részére utaltunk át és Monori Tamás
elnökhelyettes adta át azt egy diáknak.
Összességében elmondhatom, hogy a Pécsi Ügyvédi Kamara bevétele nem változott, a nagyságrend
az előző évekhez képest megegyező, közel 58 MFt tagdíjbevételünk volt, 4.800.000 Ft regisztrációs díj
bevétel, 880.000 Ft igazgatási és szolgáltatási díj bevétel, hozzávetőleg 770.000 fegyelmi eljárási
bevétel, kaptunk a MÜBSE-től 500.000 Ft támogatást, és az egyéb bevételekkel együtt 2020-ban
65.410.127 Ft-tal gazdálkodtunk. A kiadásaink összesen 57.865.970 Ft volt, amiben a tiszteletdíjasok,
megbízási díja és járuléka, a jutalmazás, az oktatási költség, az alkalmazottak bére és járuléka,
valamint egyéb, nem személyi kiadásokból áll. Ugyanakkor a kiadások csökkentek, hiszen a
perbeszédverseny, a Mikulás-est és az év végi vacsoraest költségeit sajnos nem kellett
kiegyenlítenünk, de csökkent azért is, mert 2021-ben az ügyvédek lapjának éves díját a MÜK fizeti.
73.747.475 Ft a kamara megtakarítása.
Természetesen a Magyar Ügyvédi Kamara a területi kamarák által átutalt fejkvótával rendelkeznek,
így tehát az általunk átutalt éves összegből kb. 2,5 millió forintot „visszakaptunk”.
Az elmúlt közgyűlés óta valamennyi területi kamarával szemben, így a Pécsi Ügyvédi Kamarával
szemben is az ÁSZ vizsgálatot rendelt el, ennek során számtalan nyilvántartást, szabályzatot kellett
benyújtanunk. Egyelőre arról nincs információnk, hogy a bekért és megküldött iratokat az ÁSZ
megvizsgálta-e és a vizsgálat milyen eredménnyel zárult, de arról sincs semmilyen tájékoztatás, hogy
esetleg folytatja-e a Pécsi Ügyvédi Kamaránál a további vizsgálatot.
Kedves Kollegák!
A közgyűlésen a most közzétett beszámolómat csak néhány gondolattal kívánom kiegészíteni és
bízom abban, hogy az elnökség és ezen belül az elnök beszámolójának elfogadását támogatják.
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