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FOLYÓIRAT A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA TAGJAINAK

· A TARTALOMBÓL ·

Mekkora szükség van még 
ügyvédi irodákra?
– 9. oldal

8751 egyedi történet – 
oktatási munka a BÜK-ben
– 14. oldal

Dr. Jávor Béla: ügyvéd 
és József Attila-díjas író
– 19. oldal

Január elején életbe lépett a 2018 óta érvényben lévő Polgári 
perrendtartásról szóló törvény első novelláris módosítása. 
Ennek várható hatásairól kérdeztünk meg kollégákat. 

A gondolatiság hasonló maradt, 
technikailag viszont több ki-
sebb-nagyobb módosítás is élet-

be lépett idén január elején a Pp.-ben. 
Változtak többek között a keresetin-
dítás szabályai, egyszerűsödtek az 
ellenkérelem beadására vonatkozó 
előírások, bevezettek egy új, kizárólag 
a személyi állapotot érintő perekben 

igénybe vehető perfelvételi útvonalat, 
valamint komolyabb módosítás tör-
tént a családjogi perek folyamatában 
is – csak hogy néhányat említsünk kö-
zülük. Eme változtatások jelentős része 
könnyítést hoz majd az ügyvédek életé-
be, legalábbis erre számítanak a Pesti 
Ügyvéd által megkérdezett kollégák. 
Cikkünk a 3. oldalon

· VARGA ZS. ANDRÁS ·

· IN MEMORIAM · Elhunyt dr. Goda Gyula, a Budapesti Ügyvédi Kamara örökös tiszteletbeli tagja – 5. oldal

· VISSZATÉRÉS AZ ÜGYVÉDSÉGHEZ ·

„Az ember ne 
csak kritizálni, 
csinálni is 
legyen 
hajlandó”

Dr. Skoda Gabriella húsz évig dolgo-
zott ügyészként, mielőtt visszatért 
ügyvédi karrierjéhez, dr. Rajmon 
Balázs pedig a bírói pulpitusról ült át 
a jogi képviselők asztala mögé. Velük 
beszélgettünk a váltás motivációiról.

Interjú a Kúria 
új elnökével.

Pp. 2021: 
változások, javítások, 
lazítások
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· ELNÖKI ÜGY ·

„Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban 
van, hogy egyesíti az embereket; csak egyetlen 
igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké.”  
– Antoine de Saint-Exupéry

KAPCSOLATOK

Amegújult formátum második lapszámát 
tartja kezében a kedves olvasó. Mivel a tag-
sággal fenntartott kapcsolat egyik legfon-

tosabb eszköze a negyedszázados múltra visszate-
kintő újság, nagyon fontos volt számunkra, hogy 
miként fogadják a megújult lapot azok, akikhez 
szól. Mint minden – pláne ilyen hosszú – kapcsolat 
végén, vagy egy új kapcsolat kezdetén volt bennünk 
„gyász” az elengedés miatt, várakozás az újjal kap-
csolatban, izgalom, hogy jól teljesítsünk. Az elő-
zetes kérdőív, a BÜK hírlevélben feltett kérdések 
mind azt célozták, hogy azokkal együtt alakítsuk, 
akikhez szólni szeretnénk. A részvétel elve mentén 
azt szeretnénk, ha folyamatos lenne a párbeszéd 
az olvasóközönséggel. Különösen az jelentett kihí-
vást, hogy korunk gyors, szinte azonnali reagálását 
igénylő helyzetei miként teszik fenntarthatóvá a 
kéthavonta megjelenő lap aktualitását. Nyilvánva-
lóan úgy, hogy nem akartunk versenyezni a BÜK 
Hírlevelével, a honlappal, vagy a szakmai-közéleti 
szempontból jelentős Kollegák facebook csoporttal. 
Kritikaként nem is az újsággal, hanem a kézbesítés-
sel kapcsolatban érkeztek hozzánk észrevételek. 
Azonnal felvettük a terjesztésben sajnos monopol-
helyzetben lévő postával a kapcsolatot, hogy meg-
oldást találjunk annak garantálására, hogy a print 
formátum valamennyi címzetthez eljut.

Az újság – szintén a megújulás részeként, a kör-
nyezetvédelem szempontjai és a fenti probléma ki-
küszöbölésére – már nem csak offline, hanem on-
line módon is tartja a kapcsolatot a tagsággal. Mást 
és máshogyan, szólt a jelszó és a részünkre küldött 
visszajelzésekből levonhatjuk a következtetést: az 
irányváltás sikerült és jó úton járunk. Ahogy az 
egyik véleményt nyilvánító jól foglalta össze: „Íz-
léses, informatív, izgalmas, érdekes ugyanakkor 
mégis hagyománytisztelő. Jók az arányok, végig 
fenntartja a figyelmet, pont annyira innovatív 
amennyire ez szükséges. Szívesen forgatnám a 
fotelembe kucorodva ködös téli estén behúzódva, 
ugyanakkor nyáron a cseresznyefa árnyékában 
egy jó kis fröccs mellett is örömmel lapozgatnám.”  

Az utóbbi helyszínre még várni kell egy pár hóna-
pot, de a megújult kamarai klubban minden adott 
ahhoz, hogy egy fröccs mellett olvassák a lapot. A 
jogszabályi lehetőséget kihasználva a munkahelyi 
étterem és büfé üzemel és egyre több kollega fedezi 
fel a benne rejlő lehetőségeket. Az oly elnehezült 
kontakt kapcsolatok fenntartására – a járványügyi 
előírások megtartása mellett természetesen – kitű-
nően alkalmas a klub, látogassák egyre többen tár-
gyalások előtt, között, után és helyett.

A kamara és tagsága élő, interakciót lehetővé 
tevő kapcsolatának másik emblematikus formája, 
az Ügyvédakadémia sajnos hónapok óta szünetel-
ni kényszerül. A tavaszi leállás és az őszi második 
hullám igazolta vissza annak a döntésnek a helyes-
ségét, hogy ragaszkodtunk az e-learning formában 
megtartható továbbképzéshez. Természetesen a 
pandémiás helyzetet és annak következményeit 
nem láthattuk előre, de a létszámból és négyzet-
méterigényből, valamint a korszellemmel való 
haladás iránti igényből táplálkozó ötlet önkénte-
lenül is szolgálta a tagság érdekét. Külön öröm az 
is, hogy a kapcsolat működött és beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket és minimális lett azoknak a szá-
ma, akik a kötelezően előírt kreditpontokat nem 
tudták megszerezni.

Sok személyes részvétellel járó szakmai és köz-
életi programot vízionáltam, amikor megkaptam a 
bizalmat. Az első 15 hónap után, a ciklus középső 
két évének jelentős része sajnos úgy fog eltelni, 
hogy ezek megrendezése lehetetlen lesz. Most 
nincs más, mint a remény, hogy az év második 
felében talán a kapcsolatok újra visszatérhetnek 
a normál mederbe. A BÜK készen áll, és személy 
szerint is nagyon várom!

Dr. Tóth M. Gábor
a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke C
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· A HÓNAP TÉMÁJA ·

„A 2018-ban hatályba lépett Polgári perrendtartásról szóló törvény eleinte komoly káoszt okozott min-
denki életében, legyen az bíróság vagy jogi képviselő” – emlékszik vissza dr. Zalán Gábor ügyvéd.  „Ne-
kem az volt a szerencsém, hogy volt időm a más kárán tanulni – de nagyon át kellett állítani az agyakat.”

Alakiságból is megárt a sok

Dr. Zalán Gábor véleménye szerint 
a  szabályozás az alakiságokat ál-
lította előtérbe. Az új Pp.-ben túl 

sok volt a  formalizáltsággal kapcsolatos 
elvárás, amit a mostani novella szeren-
csére felold. Ebben az esetben külön sze-
rencse, hogy a perrend összes szereplő-
jének egy irányba mutattak azt érdekei, 
hiszen az ügyvédség mellett a bíróságok 
és a bírók is szenvedő alanyai voltak a szi-
gornak. Pluszmunkával járt számukra is 
a sok visszautasítás – ám most egyszerű-
södött az ő életük is.

Az új Pp. több, a Pesti Ügyvéd által 
megkérdezett jogász szerint is annyira 
alakiságközpontú lett, hogy annak hatá-
sára több kolléga is letette a tollat, és in-
kább nem is vállalt polgári pert. A  rossz-
hiszemű interpretációja ennek az volt, 
hogy ezzel „tisztult a szakma” – de ez így 

nem igaz, hiszen jó és tehetséges kollé-
gák is fontolgatták ezt a lépést. „És ne 
felejtsük el: ha még kevesebben dolgoz-
nának polgári pereken, az nehezítené 
az ügyfeleknek az ügyvédválasztást, és 
– a szűkebb piac és a nagyobb ügyteher 
miatt – drágábban is dolgoznának a kol-
légák. A nap végén a peres fél sem járt 
volna jobban, ha minden így marad” – 
mondja el dr. Zalán Gábor.

Dr. Dobi Ildikó is hasonlóan emlék-
szik vissza az új Pp. bevezetése utáni 
időszakra. „A keresetlevelek többségét 
visszautasították, mivel a bírói gyakor-
latban annak kötelező tartalmi elemeit 
illetően rendkívül szigorú értelmezés 
alakult ki” – mondja el az ügyvéd. „A visz-
szautasítás eleinte ráadásul az illeték 
10%-ának az elvesztésével járt. Később 
ez módosult, a teljes kereseti illeték visz-
szaigényelhetővé vált, de a szigor maradt 
és persze ki lehetett a hibás általában? 

Nos, hát az ügyvéd, mert képtelen volt 
megírni a beadványokat. Mostantól 
azonban hiánypótlási felhívást adnak a 
bírók – jogi képviselővel eljáró fél esetén 
is –, amelyben meg kell jelölniük, mi az, 
ami kimaradt.”

Az egyéni ügyvéd felhívja a figyelmet 
a bíróságok közötti különbségekre is. 
„Korábban volt olyan, hogy egy kereset 
átment Budapesten, de visszadobták 
Székesfehérváron. Vissza is esett a ke-
resetindítások száma. Sok kolléga azt 
a megoldást választotta, hogy miután ők 
megírták a keresetet, az ügyféllel adatták 
be azt, így ő  kapott hiánypótlási felszó-
lítást, és csak ezt követően csatlakozott 
be az ügybe az ügyvéd.” Dr. Dobi Ildikó a 
január eleje óta eltelt rövid idő miatt még 
nem érzi a pozitív változást a mindenna-
pokban, de örömmel látja, hogy a polgári 
perjog változásainál a kodifikátor figye-
lembe vette az ügyvédek javaslatait.

Pp. 2021: 
változások, 
javítások, lazítások
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Mekkorát változott a Pp. 
2021-ben?
„Első ránézésre úgy tűnhet, hogy nagy 
hord erejű változásról van szó, hiszen szá-
mos helyen módosultak a Pp. szabályai, 
és ez az első novelláris módosítás az új Pp. 
hatályba lépése óta, mégis, ha közelebbről 
megvizsgáljuk a változásokat, látható, 
hogy a módosítások nagy része inkább 
technikai, mint koncepcionális jellegű” – 
mondja el dr. Fazakas Balázs. „Sok olyan 
változás van, ami időszerű volt és a koráb-
bi hiányosságokat vagy rigorózus értel-
mezést pontosítja (pl. a keresetlevél visz-
szautasításának esetei, jogi képviselővel 
eljáró fél esetén a hiánypótlás biztosítása, 
stb.), de sok esetben mégis visszatérést 
jelent a régi Pp. kötetlenebb és kevésbé 
formális perviteli rendszeréhez (lásd pl. 
a perfelvétel lezárását követően új tények 
vagy új érdemi védekezés előadásának 
rugalmasabb engedélyezése). Mégis úgy 
gondolom, hogy a változások ellenére a 
Pp. továbbra is professzionális, peres el-
járásokra szakosodott jogi képviselőket 
vár el, akik felkészülten tudják képviselni 
az ügyfeleiket az eljárások során, tudva, 
hogy az esetleges mulasztásuknak a teljes 
eljárásra kiterjedő következménye lehet.”

A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi 
Iroda vezető ügyvédje szerint az idei mó-
dosítások azokat a pereket érintik leg-
jobban, ahol valamilyen okból elmaradt 
az új Pp. által elvárt professzionális pe-
relőkészítés (akár a bíróság mulasztása, 
akár a felek és képviselőik részéről). To-
vábbi várakozás, hogy a bíróság rugalma-
sabban fogja tudni biztosítani, hogy az 
eljárásjogban nem jártas felek számára 
is lehetőség legyen az ügy érdemi előadá-
sára, érdemi védekezés előterjesztésére 
(lásd a bíróság által kiadott hiánypótlá-
sok sorvezető jellegét, amelyben a bíró-
ság köteles valamennyi hiányosságról 
kioktató tájékoztatást adni a félnek).

Egyszerűbb lett vagy sem?
„Az új Pp. egyszerűsítésére volt igény 
a   módosítás előtt, de szerintem ez leg-
inkább annak tudható be, hogy a bírósá-
gok sem voltak egységesek abban, hogy 
mennyire szigorúan értelmezik az egyes 
szabályokat” – mondja el véleményét dr. 
Fazakas Balázs. Erre a legjobb példa a 
keresetlevél visszautasításával kapcso-
latos gyakorlat, amelyre kúriai állásfog-
lalás is született annak érdekében, hogy 
a korábbi, törvényszékenként eltérő 
jogértelmezést egységesítse. Egyébként 
ez volt az az állásfoglalás, amelynek 
megállapításait tükrözi a mostani Pp. 

novella is. A Lakatos, Köves és Társai 
Ügyvédi Iroda vezető ügyvédje minde-
mellett felhívja a figyelmet arra, hogy 
az egyszerűsítés hátulütője éppen az új 
Pp. alapvető célja, a professzionális per-
vitel megkövetelésének háttérbe szoru-
lása lehet. Mindez lehetőséget ad a régi 
Pp. alkalmazása során meghonosodott 
pervitelre és módszerek alkalmazására: 
az eljárások elhúzására, következmény 
nélküli mulasztásokra, amely semmi-
képpen sem lehetett jogalkotói cél.

Mire vágy-
nánk még?
A megkérdezett ügy-
védek szerint tehát 
alapvetően jó irány-
ba változott a Pp., 
de nyilvánvalóan 
lennének még ké-
réseik a  jogalkotók 
felé. Ezek többsége 
a digitalizáció minél 
nagyobb térnyerését, illetve előnyeinek 
kihasználását szorgalmazza. „Mint az 
Y generáció tagja, úgy látom, hogy a je-
lenlegi peres eljárás infrastruktúráját 
tekintve megrekedt az 1990-es években, 
a nyomtatott iratok és jogszabályok he-
lyett laptoppal / okostelefonnal / iPad-
del a tárgyalásra beülő ügyvédre még 
mindig ufóként tekintenek a bírók és 
sokszor a kollégák is – mesél tárgyalóter-
mi tapasztalatairól dr. Fazakas Balázs.
A koronavírus első hulláma alatt különö-

sen nyilvánvalóvá vált, hogy a  bíróságo-
kon mennyire nincs lehetőség az ügyek 
elektronikus úton történő bonyolítására 
– így a második hullám alatt ezt már meg 
sem kísérelték bevezetni. Pedig szerin-
tem előremutató és elvárható módosítás 
lenne 2021-ben annak biztosítása, hogy 
a bírósági tárgyalások többségén (így kü-
lönösen pl. a perfelvételi tárgyalásokon) 
elektronikus kommunikációs eszközök-
kel lehessen részt venni, ne kelljen az 
ügyvédnek és az ügyfél más képviselőjé-

nek sokszor az or-
szág másik végébe 
utazni egy tárgya-
lás miatt.”

„A polgári peres 
eljárásokkal kap-
csolatos leggyak-
rabban elhangzó
kritika pedig to-
vábbra is azok 
hossza. Bár az új 
Pp. alatt ebben 
javuló tendencia 

tapasztalható (vagy legalábbis volt ta-
pasztalható 2020 márciusáig), az üzleti 
életben elfogadhatatlan, hogy egy jog-
erős döntésre 2-3 évet várni kelljen” – 
hívja fel a figyelmet dr. Fazakas Balázs.
„Bár ez nem feltétlenül az eljárási tör-
vény hiányossága, hiszen abban minden 
adott az ügyek gyors és hatékony lezárá-
sára (például az egymás utáni napokra 
kitűzött tárgyalási határnapok lehetősé-
ge, amivel a bíróságok elenyésző száza-
lékban élnek csak).”

A változások ellenére 
a Pp. továbbra is 
professzionális, peres 
eljárásokra szakosodo   
jogi képviselőket vár el, 
akik felkészülten tudják 
képviselni az ügyfeleiket.
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Szakmai életed maga volt a szin-
tézis, hiszen több jogászi hiva-
tásrendben is kipróbáltad ma-

gad, ráadásul „nem középiskolás fokon”. 
A pécsi jogi kart követően 8 évig a MÁV-
nál dolgoztál jogtanácsosként, majd 10 
évig bíróságokon folytattad a jogi pályát, 
és lettél fogalmazóból bíró, később pedig 
a Rákosligeti Bíróság elnöke. 1968-tól 
aztán a Központi Fizikai Kutató Intézet 
igazgatási főosztályát vezetted, majd 
jogi osztályvezető lettél az olajiparban, 
s ekkor alapítottál jogtanácsosi munka-
közösséget, melynek a vezetője is lettél. 
Hivatástudat, alázat, korrektség. Csupa 
olyan erény, melyet bírtál, és az élet min-
den területén kamatozik. Megmutattad 
ezt akkor is, amikor az első jogtanácsosi 
liberalizációt követően 1991. szeptember 
5-én esküt tettél, és tag lettél a Budapes-
ti Ügyvédi Kamarában. Mindig többnek 
gondoltad a hivatást a szó jó értelmében 
vett jogi szolgáltatásnál. Személyiséged 
a közéletben teljesedett ki igazán: az 
1992. évi kamarai választásokon fegyel-
mi megbízottá választottak, majd ezt kö-
vetően minden ciklusban megkaptad a 
bizalmat a tagságtól, így ezt a tisztséget 
26 éven át, 2018. november 16. napjáig 
töltötted be. A BÜK elnökségének és a 
MÜK Teljes Ülésének többször egymás 
után tagja voltál. Emlékszem, az előb-
biekre mindig egy kicsit késve érkeztél 
hétfő reggelente, ami – precizitásodat 
ismerve – kérdésért kiáltott. Még bőven 
nyolcvan év felett is a legtermészeteseb-
ben közölted, hogy neked aznap reggel 
van az egyik teniszed a heti háromból, 
azt semmi nem írhatja felül.

Teljességgel érthető tehát, hogy 
ügyvédi pályádat – az ügyfelektől jött 
elismeréseken túl – a szakma is a leg-
magasabbra értékelte. 2003-ban a BÜK 
által adható legmagasabb kitüntetésben, 
Eötvös Károly-díjban részesültél, 2009-
ben a Magyar Ügyvédi Kamara a „Kiváló 
Ügyvédi Munkáért” elismeréssel tünte-

tett ki. 2013-ban több évtizedes szakmai 
munkásságod és közéleti tevékenységed 
elismeréseként a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje polgári tagozat kitüntetést 
vehetted át. 2019-ben a  Budapesti Ügy-
védi Kamara örökös tiszteletbeli tagjává 
választott, és ugyanebben az évben a 
Magyar Ügyvédi Kamara „Az Ügyvédsé-
gért - Pro Collegio Advocatorum” kitün-
tető címet adományozta részedre egy 
csodálatos szakmai életút lezárásaként.

Tudom, mert sokat beszélgettünk 
– egyszer sok évvel ezelőtt Pécstől Bu-
dapestig végig –, hogy a szó egészsé-
ges, az ügyvédi hivatás gyakorlásához 
elengedhetetlen mértékű hiúságodat 
legyezgették ezek az elismerések. De 
az igazi örömet az adta neked, ha szű-
kebben vett családoddal, a szakmai kö-
zösségeddel vagy barátaiddal tölthettél 
minőségi időt. Az meg mindegy volt, 
hogy a bridzsasztal mellett vagy a   tár-
gyalóban. Mindkettőben nyerő típus 
voltál. Sokszor mesélted, hogy a  kerek 
születésnapjaid adták az alkalmat arra, 
hogy a száznál is több tagot számláló 
„Goda klán” összejöjjön, és ez a szer-

vező erő hívta életre a  minden évben 
megrendezett, fegyelmis fehér asztalos 
együttléteinket is éveken át. Ami úgy 
hiányzott mindannyiunknak, és sok-
szor beszéltük, ha a Covid elmúlik, újra 
leülünk. És hihettünk is benne, hogy így 
lesz, hiszen egy nappal a  halálod előtt 
– remélem, nem sértődsz meg, hogy a 
titkot kifecsegem – még háromoldalas 
levelet írtál nekem, hogy milyen javas-
lataid vannak ezen lap jövőjét illetően. 
Ebbe a tervezgető, reményteli lelkiálla-
potba hasított bele másnap a fájdalmas 
hír: elmentél. Mely fájdalom az online 
térnek köszönhetően osztódott, és ren-
geteg kolléga reagált azonnal együttér-
zően a   halálhírre. A  szó legszorosabb 
értelmében tehát az utolsó pillanatig 
aktív maradtál. De ezt is megígérted, és 
ahogy mindig, most is tartottad a  sza-
vad. Ahogy egy rád emlékező kolléga írta 
a Facebook-csoportban: „Tárgyaltam 
vele pár éve, kérdeztem, miért csinálja 
még? Azt mondta, haláláig folytatja.”  
Ez is mutatja, nemcsak sablonos üze-
netekkel búcsúztak, hanem olyanok-
kal, amik egy olyan embernek járnak, 
akit a közösség szeret és elismer. Ahogy 
a nagy előd, Eötvös Károly írta: „Az élet 
ösvénye gyakran hosszú és gyakran gö-
röngyös. Ez ösvényen könnyebb a járás, 
ha sok jóbarát, s kevés ellenség szeme 
kísér bennünket.” Ez alapján neked na-
gyon könnyű volt végigmenned a ren-
delt ösvényeden. 

· IN MEMORIAM DR. GODA GYULA ·

Váratlanul és felkészületlenül ért a halálhíred 2021. január 10-én. Furcsának tűnhet, hogy ezeket 
a jelzőket írom, hiszen a 93. évedben voltál, panaszkodtál is néha az elmúlt időben az egészségedre, 

de a tetteiddel mindig rácáfoltál korodra és állapotodra. Szeretted az életet, mint ahogy az élet is 
szeretett téged. Mert olyan hosszú, tartalmas, családi és szakmai sikereket, élményeket adó életút, 

mint ami neked jutott, csak olyanoknak jár, akit a Gondviselés különös figyelme kísér.

Dr. Tóth M. Gábor,
a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke

Akik itt maradtunk, 
őrizzük az emlékedet. 
Isten nyugosztaljon, 
Gyuszi!

GYUSZI
1 9 2 8 – 2 0 2 1
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· A HÓNAP TÉMÁJA ·

Mekkorát változott a Pp. 
2021-ben?
„Első ránézésre úgy tűnhet, hogy nagy 
hord erejű változásról van szó, hiszen szá-
mos helyen módosultak a Pp. szabályai, 
és ez az első novelláris módosítás az új Pp. 
hatályba lépése óta, mégis, ha közelebbről 
megvizsgáljuk a változásokat, látható, 
hogy a módosítások nagy része inkább 
technikai, mint koncepcionális jellegű” – 
mondja el dr. Fazakas Balázs. „Sok olyan 
változás van, ami időszerű volt és a koráb-
bi hiányosságokat vagy rigorózus értel-
mezést pontosítja (pl. a keresetlevél visz-
szautasításának esetei, jogi képviselővel 
eljáró fél esetén a hiánypótlás biztosítása, 
stb.), de sok esetben mégis visszatérést 
jelent a régi Pp. kötetlenebb és kevésbé 
formális perviteli rendszeréhez (lásd pl. 
a perfelvétel lezárását követően új tények 
vagy új érdemi védekezés előadásának 
rugalmasabb engedélyezése). Mégis úgy 
gondolom, hogy a változások ellenére a 
Pp. továbbra is professzionális, peres el-
járásokra szakosodott jogi képviselőket 
vár el, akik felkészülten tudják képviselni 
az ügyfeleiket az eljárások során, tudva, 
hogy az esetleges mulasztásuknak a teljes 
eljárásra kiterjedő következménye lehet.”

A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi 
Iroda vezető ügyvédje szerint az idei mó-
dosítások azokat a pereket érintik leg-
jobban, ahol valamilyen okból elmaradt 
az új Pp. által elvárt professzionális pe-
relőkészítés (akár a bíróság mulasztása, 
akár a felek és képviselőik részéről). To-
vábbi várakozás, hogy a bíróság rugalma-
sabban fogja tudni biztosítani, hogy az 
eljárásjogban nem jártas felek számára 
is lehetőség legyen az ügy érdemi előadá-
sára, érdemi védekezés előterjesztésére 
(lásd a bíróság által kiadott hiánypótlá-
sok sorvezető jellegét, amelyben a bíró-
ság köteles valamennyi hiányosságról 
kioktató tájékoztatást adni a félnek).

Egyszerűbb lett vagy sem?
„Az új Pp. egyszerűsítésére volt igény 
a   módosítás előtt, de szerintem ez leg-
inkább annak tudható be, hogy a bírósá-
gok sem voltak egységesek abban, hogy 
mennyire szigorúan értelmezik az egyes 
szabályokat” – mondja el véleményét dr. 
Fazakas Balázs. Erre a legjobb példa a 
keresetlevél visszautasításával kapcso-
latos gyakorlat, amelyre kúriai állásfog-
lalás is született annak érdekében, hogy 
a korábbi, törvényszékenként eltérő 
jogértelmezést egységesítse. Egyébként 
ez volt az az állásfoglalás, amelynek 
megállapításait tükrözi a mostani Pp. 

novella is. A Lakatos, Köves és Társai 
Ügyvédi Iroda vezető ügyvédje minde-
mellett felhívja a figyelmet arra, hogy 
az egyszerűsítés hátulütője éppen az új 
Pp. alapvető célja, a professzionális per-
vitel megkövetelésének háttérbe szoru-
lása lehet. Mindez lehetőséget ad a régi 
Pp. alkalmazása során meghonosodott 
pervitelre és módszerek alkalmazására: 
az eljárások elhúzására, következmény 
nélküli mulasztásokra, amely semmi-
képpen sem lehetett jogalkotói cél.

Mire vágy-
nánk még?
A megkérdezett ügy-
védek szerint tehát 
alapvetően jó irány-
ba változott a Pp., 
de nyilvánvalóan 
lennének még ké-
réseik a  jogalkotók 
felé. Ezek többsége 
a digitalizáció minél 
nagyobb térnyerését, illetve előnyeinek 
kihasználását szorgalmazza. „Mint az 
Y generáció tagja, úgy látom, hogy a je-
lenlegi peres eljárás infrastruktúráját 
tekintve megrekedt az 1990-es években, 
a nyomtatott iratok és jogszabályok he-
lyett laptoppal / okostelefonnal / iPad-
del a tárgyalásra beülő ügyvédre még 
mindig ufóként tekintenek a bírók és 
sokszor a kollégák is – mesél tárgyalóter-
mi tapasztalatairól dr. Fazakas Balázs.
A koronavírus első hulláma alatt különö-

sen nyilvánvalóvá vált, hogy a  bíróságo-
kon mennyire nincs lehetőség az ügyek 
elektronikus úton történő bonyolítására 
– így a második hullám alatt ezt már meg 
sem kísérelték bevezetni. Pedig szerin-
tem előremutató és elvárható módosítás 
lenne 2021-ben annak biztosítása, hogy 
a bírósági tárgyalások többségén (így kü-
lönösen pl. a perfelvételi tárgyalásokon) 
elektronikus kommunikációs eszközök-
kel lehessen részt venni, ne kelljen az 
ügyvédnek és az ügyfél más képviselőjé-

nek sokszor az or-
szág másik végébe 
utazni egy tárgya-
lás miatt.”

„A polgári peres 
eljárásokkal kap-
csolatos leggyak-
rabban elhangzó
kritika pedig to-
vábbra is azok 
hossza. Bár az új 
Pp. alatt ebben 
javuló tendencia 

tapasztalható (vagy legalábbis volt ta-
pasztalható 2020 márciusáig), az üzleti 
életben elfogadhatatlan, hogy egy jog-
erős döntésre 2-3 évet várni kelljen” – 
hívja fel a figyelmet dr. Fazakas Balázs.
„Bár ez nem feltétlenül az eljárási tör-
vény hiányossága, hiszen abban minden 
adott az ügyek gyors és hatékony lezárá-
sára (például az egymás utáni napokra 
kitűzött tárgyalási határnapok lehetősé-
ge, amivel a bíróságok elenyésző száza-
lékban élnek csak).”

A változások ellenére 
a Pp. továbbra is 
professzionális, peres 
eljárásokra szakosodo   
jogi képviselőket vár el, 
akik felkészülten tudják 
képviselni az ügyfeleiket.
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· 10 KÉRDÉS ·

Január másodika óta új elnöke van a Kúriának. Varga Zs. Andrással a jogrendszer legújabb kihívá-
sairól, a jogi képviselők szerepének felértékelődéséről, a bírók közti kommunikáció fontosságáról 
és a jogi divatoktól való egészséges távolságtartásról beszélgettünk.

„Az ember ne csak kritizálni, 
csinálni is legyen hajlandó”
10 KÉRDÉS A KÚRIA ÚJ ELNÖKÉHEZ

1Hogy telnek az első napok 
a Kúria élén?
Munkával. Az elnöki hivatal jelen-
tős igazgatási hatásköröket jelent.

2 A Kúria elnökének lenni nyil-
vánvalóan komoly kihívás. Mi 
volt a személyes motivációja, 
amikor elfogadta a felkérést?

Hat évig ítélkeztem az Alkotmánybíró-
ságon, aminek része volt az, hogy ren-
des bírósági ítéleteket, köztük kúriai 
ítéleteket is felül kellett bírálnom. Ami-
kor elhangzott a felkérés, hogy hajlan-
dó vagyok-e átülni a másik oldalra, ezt 
mérlegelnem kellett. Elvégre hogyha 
eddig annyiszor meg tudtam mondani, 
hogy jó volt egy kúriai ítélet vagy nem, 
hajlandó vagyok-e részt is venni a kúriai 
ítéletek megírásában, adott esetben az 
egész intézmény működtetésében sze-
repet vállalni. Akkor úgy éreztem, ez 
a nehezebb feladat, de ilyenkor erkölcsi 
kötelesség, hogy az ember ne csak kri-
tizálni, csinálni is legyen hajlandó. Azt 
nem mondom, hogy az első napon nem 
volt furcsa, hogy nem a Donáti, hanem 
a Markó utcába kellett mennem reggel, 
de nagyban megkönnyítette, hogy ko-
rábban ebben az épületben dolgoztam 
elég sokáig.

3 Első Teljes Ülésén úgy fogal-
mazott, a Kúriának szilárd-
nak, magabiztosnak és meg-
bízhatónak kell lennie. Mivel 

kívánja ezeket tovább erősíteni?
Nem átszervezni szeretnék, hanem 
megőrizni és továbbvinni azt, ami ér-
ték. A Kúriának óriási tapasztalata és 
hatalmas kollektív bölcsessége van. Egy 
új elnök érkezése semmiképpen nem 
azt jelenti, mint más hatalmi ághoz vagy 
piachoz tartozó intézmények esetén. Itt 
nem kell vadonatúj programot hirdet-
nem és mindent megújítanom. A mene-
dzserszemléletre szükség van, hiszen 
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kifolyólag kénytelen vagyok megtanulni 
az adott esetben a büntetőeljárás sza-
bályait, hogyha azzal kapcsolatos a per, 
még sokkal gyakrabban a közigazga-
tásit. Ez pedig nemcsak úgy működik, 
hogy egyedül ülök és tanulok, hanem 
úgy, hogy együttműködünk – nemcsak 
olvasva, hanem kommunikálva is.

7 Korábban említette, hogy az el-
múlt három hónapban számta-
lan munkatárssal beszélgetett. 
Mi volt ezeknek a beszélgeté-

seknek a legfontosabb konklúziója?
Az, hogy hála Istennek nem gondo-
lok nagyon mást a Kúriáról, mint amit 
a  Kúria gondol magáról. Ez nem volt 
előre borítékolva, és aggódtam is ami-
att, hogy az én elképzelésem találkozni 
fog-e a bírák saját önképével. A beszél-
getések során kiderült, hogy alig-alig 
volt olyan kérdés, amit máshogy képzel-
tem el, és akkor most a saját ötleteimet 

félreteszem. Majdhogynem azt taná-
csolták nekem, amit magam is gondol-
tam – így a legkönnyebb megfogadni egy 
tanácsot.

8 Beszédében elhangzott egy 
olyan mondat, hogy a Kúria 
tekintélyes múltja megengedi, 
hogy ne ragaszkodjunk fel-

tétlenül az aktuális jogi divatokhoz. 
Mire gondolt a „ jogi divatok” kifeje-
zés alatt?
A 21. században nagyon-nagyon fel-
erősödött a kommunikáció és ennek 
hatalma. Ebben kialakulnak különféle 
– mondjuk úgy – jogi mozgalmak, me-
lyekben egy-egy részletkérdés gyakran 
elfedi a nagy képet. Például minden 
felmerülő jogi problémát – szervezetit, 
eljárásit – a jogállamiság értékével akar-
nak megtámadni. Az érték ugyanakkor 
egy nagyon absztrakt fogalom, nem 
véletlenül mondjuk azt saját Alaptör-

Hála istennek nem 
gondolok nagyon mást 
a Kúriáról, mint amit 
a Kúria gondol magáról. Ez 
nem volt előre borítékolva, 
és aggódtam is amiatt, 
hogy az én elképzelésem 
találkozni fog-e a bírák 
saját önképével.

egyre gyorsabban változik a világ körü-
löttünk, de nem az ítélkezésben, hanem 
más területen.

4 Mely területeken lehet fontos 
az előbb említett menedzser-
szemlélet?
Ilyen lehet például a kriptova-

luták ügye, amivel a joggyakorlat tudo-
másom szerint még ritkán találkozott. 
A  másik ilyen kérdés a digitalizáció, 
amire a tavalyi év azokat is rákénysze-
rítette, akik korábban nem szerették 
a kütyüket. De beszélhetünk az új jog-
intézmények, a jogegységi panasz, meg 
egyáltalán a Kúria döntéseinek általános 
jogegységesítő hatásáról is. Alaposan 
el kell gondolkodnunk arról, miképp is 
fogjuk ezt működtetni, mivel ez a vál-
tozás jelentős mértékben felértékelte a 
felek jogi képviselőinek szerepét. Nem 
véletlen, hogy megkértem dr. Bánáti Já-
nos elnök urat, hogy ő is vegyen részt a 
Kúria idei első Teljes Ülésén. Nem kizá-
rólag udvariassági okból tettem ezt – bár 
nyilván abból is –, és ezúton is nagyon 
köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. 

5 Szintén a Teljes Ülésen hang-
zott el Öntől az a mondat, hogy 
„nem az elnöknek van Kúriája, 
a Kúriának van elnöke”. Mit je-

lent ez Önnél a gyakorlatban?
Ez számomra egy lényeges dolog. Nem 
csak azért, mert ellentmond annak, 
amivel vádolni szoktak, hogy nincs bí-
rósági szocializációm. Bármennyire vic-
ces, van, csak más csatornákon keresz-
tül szereztem. Nemcsak arról van szó, 
hogy ellenpontozni szeretném, hanem 
valóban szemünk előtt kell tartani, hogy 
ezt az intézményt bíróságnak hívják: itt 
a bírónak mint bírónak nincs felettese. 
A napi munkát csak akkor lehet meg-
oldani, ha ezt figyelembe vesszük. De 
ez nem egy statikus helyzet, úgy nem 
működhet, hogy mindenki egyenlőként 
hallgat és nem áll szóba a másikkal, sok-
kal inkább úgy, hogy egyenlőként folya-
matosan kommunikálni kell.

6 A kommunikáció emberileg 
fontos inkább vagy szakmai-
lag?
Mára annyira bonyolulttá vált 

a jogrendszer, hogy egyre nehezebben 
lehet azt mondani, hogy valaki ilyen 
vagy olyan típusú jogász vagy bíró. Nem 
mondhatom azt, hogy kötelmi bíró va-
gyok. Kötelmi bíró vagyok, aki adott 
esetben kötelmek részeként közhatalmi 
jogkörben elkövetett vagy okozott károk 
megtérítése iránti pert tárgyalok, ebből 

vényünkben, hogy jogállam vagyunk, 
és hogy a jogállam érték. De mi tölti ki 
ezt a jogállami értéket? A rettenetesen 
vastag Ptk., a hatszázhatvan-valahány 
szakaszból álló Pp., meg a tények. Meg 
az, amikor konkrét emberek konkrét 
ügyeiben konkrét bírók ítélkeznek. Bí-
róként azonban nem retteghetünk egy-
folytában attól, hogy a döntésünk nem 
lesz-e jogállamsértő. De, mint ahogy 
adott esetben egy apró hiba is eljárási 
szabálytalanság, de ebben az esetben 
sem lehet egy teljes pert elölről kezde-
ni. Ezekre a dolgokra mondom, hogy az 
egy adott pillanatban felkapott kérdése-
ket a Kúriának illő távolságtartással kell 
kezelnie.

9 A Kúria elnökeként is tervezi 
folytatni tudományos mun-
kásságát?
Igen, tervezem, bár pillanat-

nyilag azt látom, hogy az elején nagyon 
nehéz lesz. A fókusz most januárban 95 
százalékban a Kúrián, a maradék 5%-
ban pedig az egyetemen van, még ha 
vizsgaidőszak is van.

10 Az előző lapszámban 
a dr. Darák Péterrel 
készült interjú végén 
megkérdeztük, milyen 

tanácsot adna utódjának. Ő erre azt 
a  választ adta, hogy „ebben a kérdés-
ben tanácsot adni nem lehet. Ezt min-
denkinek magának kell megélnie és 
a jó válaszokat megtalálnia.” Ha taná-
csot nem is kapott tőle, milyen útmu-
tatást látott a sorok között?
Darák elnök úrral régóta ismerjük egy-
mást, és az elmúlt hónapokban is reme-
kül együtt tudtunk működni. Amit ő csi-
nált, az alapvetően jó volt, mert senkitől 
nem hallottam azt, hogy a Kúria nem jól 
működne. Persze mint nagy intézmény-
ben, itt is vannak olyan problémák, 
amelyeket neki nem sikerült megoldani 
– ezeknek majd nekigyürkőzöm én is. 

NÉVJEGY
Varga Zs. András
Jogtudós, alkotmányjogász, egye-
temi tanár. A Kúria elnöki pozíci-
óját megelőzően hat éven át az 
 Alkotmánybíróság tagja volt. Mosta-
náig közel 300 tudományos publiká-
ciót írt. Jogi karrierje mellett nemrég 
lelkipásztori végzettséget is szerzett a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
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· 10 KÉRDÉS ·

Január másodika óta új elnöke van a Kúriának. Varga Zs. Andrással a jogrendszer legújabb kihívá-
sairól, a jogi képviselők szerepének felértékelődéséről, a bírók közti kommunikáció fontosságáról 
és a jogi divatoktól való egészséges távolságtartásról beszélgettünk.

„Az ember ne csak kritizálni, 
csinálni is legyen hajlandó”
10 KÉRDÉS A KÚRIA ÚJ ELNÖKÉHEZ

1Hogy telnek az első napok 
a Kúria élén?
Munkával. Az elnöki hivatal jelen-
tős igazgatási hatásköröket jelent.

2 A Kúria elnökének lenni nyil-
vánvalóan komoly kihívás. Mi 
volt a személyes motivációja, 
amikor elfogadta a felkérést?

Hat évig ítélkeztem az Alkotmánybíró-
ságon, aminek része volt az, hogy ren-
des bírósági ítéleteket, köztük kúriai 
ítéleteket is felül kellett bírálnom. Ami-
kor elhangzott a felkérés, hogy hajlan-
dó vagyok-e átülni a másik oldalra, ezt 
mérlegelnem kellett. Elvégre hogyha 
eddig annyiszor meg tudtam mondani, 
hogy jó volt egy kúriai ítélet vagy nem, 
hajlandó vagyok-e részt is venni a kúriai 
ítéletek megírásában, adott esetben az 
egész intézmény működtetésében sze-
repet vállalni. Akkor úgy éreztem, ez 
a nehezebb feladat, de ilyenkor erkölcsi 
kötelesség, hogy az ember ne csak kri-
tizálni, csinálni is legyen hajlandó. Azt 
nem mondom, hogy az első napon nem 
volt furcsa, hogy nem a Donáti, hanem 
a Markó utcába kellett mennem reggel, 
de nagyban megkönnyítette, hogy ko-
rábban ebben az épületben dolgoztam 
elég sokáig.

3 Első Teljes Ülésén úgy fogal-
mazott, a Kúriának szilárd-
nak, magabiztosnak és meg-
bízhatónak kell lennie. Mivel 

kívánja ezeket tovább erősíteni?
Nem átszervezni szeretnék, hanem 
megőrizni és továbbvinni azt, ami ér-
ték. A Kúriának óriási tapasztalata és 
hatalmas kollektív bölcsessége van. Egy 
új elnök érkezése semmiképpen nem 
azt jelenti, mint más hatalmi ághoz vagy 
piachoz tartozó intézmények esetén. Itt 
nem kell vadonatúj programot hirdet-
nem és mindent megújítanom. A mene-
dzserszemléletre szükség van, hiszen 
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Jogi 
csemegék 
a neten
A Hungaricana Közgyűjteményi 
Portálon (https://library.
hungaricana.hu/hu/) szabadon 
elérhető az Országgyűlési Könyvtár 
páratlan jogi gyűjteményének 
számos olyan darabja, amelyek 
elsősorban a jogtörténeti kutatások 
tekintetében jelenthetnek 
nélkülözhetetlen forrást. A 
több mint 140 döntvénytár és 
döntvényeket is tartalmazó egyéb 
művek mellett elérhető közel 50 
jelentős jogi szakfolyóirat, valamint 
a rendeleti szintű jogforrások 
tanulmányozásának alapvető 
bázisát jelentő Magyarországi 
Rendeletek Tára, melynek kötetei 
1867 és 1945 között láttak 
napvilágot. (OGYK)

Tizenkettedik alkalommal szervez véradást a Budapesti Ügyvédi 
Kamara a klubhelyiségében 2021. február 23-án, kedden 9 és 15 óra 
között. Minden kollégát arra biztatunk, hogy amennyiben lehetőségei 
engedik, jöjjön el vért adni!  Ha bárki is bizonytalan, hogy részt ve-
gyen-e az eseményen, azoknak íme egy meggyőző érv: egy véradással 
három beteg embernek segíthetsz!

A Bírósági Határozatok Gyűjteménye (BHGY) digitális formában tartal-
mazza a Kúria jogegységi határozatait, a Kúria és az ítélőtáblák által, 
az ügy érdemében hozott határozatokat, továbbá közigazgatási perben 
a törvényszékek által, az ügy érdemében hozott határozatokat, ameny-
nyiben a felülvizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban 
hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak. 

A birosag.hu honlapról megújult 
oldalon elérhető Bírósági Hatá-
rozatok Gyűjteménye új keresé-

si lehetőségekkel is bővült. 
A megújult kereső segítségével tech-

nikailag minden egyes anonimizált ha-
tározat tartalma is indexálásra kerül, 
ezáltal a határozatok tartalmában is 
megvalósul a felhasználó által beállított 
keresés. A keresési lehetőségek bővítése 
révén lehetőség van a jogszabályhely-ala-
pú  és a szabadszöveges keresésre is.

A keresőmotor az adatokat szöveges 
keresésre optimalizált módon tárolja, 
ennek köszönhetően a nagy adathal-
mazokon való keresés is gyorsan, a ta-
lálatokat valós időben visszaadva tör-
ténik. 

Szintén új funkció, hogy a találati 
listák dokumentumai is letölthetők, 
valamint az oldalméret beállításával 
valamennyi találatot tartalmazó lista 
egy oldalon megjeleníthető.
(birosag.hu)

Véradás a BÜK-ben

Megújult a Bírósági Határozatok 
Gyűjteménye oldal

Ügyvédek, európai közösségi jo-
gászok, külföldi jogi tanácsadók, 
kamarai jogtanácsosok, alkal-

mazott ügyvédek, alkalmazott európai 
közösségi jogászok, ügyvédjelöltek, jogi 
előadók, hozzátartozók, barátok, isme-
rősök! Ontsátok véreteket egy nemes 
cél érdekében! Akiknek az egészség-
ügyi helyzete megengedi, szakítson egy 
fél órát az életéből, és legyen részese 
ennek az önzetlen segítségnyújtásnak! 
A  szokásos házi sütemények mellett 
a sör és virsli a véradók számára most 
sem marad el.

Reményeink szerint mindenki tudja, 
hogy véradásra az jelentkezhet, aki:
–  betöltötte a 18. életévét,
–  nem múlt még el 60 (ha korábban már 

adott vért, 65 éves),
–  egészségesnek érzi magát és
–  testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.

Véradáskor felmutatni szükséges 
okmányok:
–  taj-kártya,
–  személyi igazolvány és
–  lakcímigazoló kártya.

Férfiak évente 5 alkalommal, a nők éven-
te 4 alkalommal adhatnak vért, és két 
vér adás között el kell telnie 56 napnak.

Nagyban könnyítené a szervezést, ha 
a   véradásra előzetesen a drfugedi@dr-
fugedi.hu e-mail-címen vagy a Kollégák 
Facebook-csoportban létrehozott ese-
ménynél jelzést kapnánk, hogy a várha-
tó létszámot kalkulálni tudjuk. 
(Fügedi Ügyvédi Iroda – BÜK)
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Aműfaj természetesen nem előz-
mény nélküli: a rugalmas mun-
kavégzés évről évre elfogadottab-

bá vált, aminek köszönhetően a home 
office is egyre általánosabb vállalati 
gyakorlat lett, de ilyen mértékű és gyor-
saságú változásra sem a munkavállalók, 
sem a munkaadók nagy része nem volt, 
nem lehetett felkészülve. Ebben a cikk-
ben a munkáltatói oldalról vizsgáljuk 
meg az elmúlt hónapok történéseit.

A tavaszi tapasztalatok alapján mond-
hatni zökkenőmentes volt 
az átállás: sokéves tabuk 
dőltek meg, és a paradig-
maváltásnak köszönhetően 
olyan munkák költöztek 
be sokak otthonába, mint 
például az ügyfélszolgá-
lat, amiről jellemzően azt 
gondolták a Covid–19 előtt, 
hogy csak irodai körül-
mények között végezhető. 
Ugyanakkor a hirtelen jött 
változások nem azonos 
módon érintik az egyes vál-
lalatokat. Azok a munka-
helyek, amelyekben a meg-
tűrt kategóriába tartozott 
az otthoni munkavégzés, 
például havonta egy olyan 
pénteki napot engedélyez-
tek az ott dolgozóknak (ami 
konszenzuálisan inkább 
tartozott a hétvégéhez, 
semmint a  munkahéthez), 
vagy azok a cégek, ame-
lyekben teljesen tiltva volt 
a távmunka, nehéz helyzetbe kerültek.

Bár konkrét felmérések nincsenek, 
most, a járvány második hullámában úgy 
látszik, hogy azok a nagyvállalatok, ahol 
a  távmunka intézménye 2020. március 
15-e előtt nem volt bevett, sokkal maga-
sabb arányban várják most el munka-
társaiktól a bejárást, mint a rugalmas 
munkavégzésben rutinosabb cégek. 
Ebből pedig az látszik, hogy a távmunka 
sikeressége munkaadói oldalról alapve-
tően működési-kulturális kérdés (hiszen 
az otthoni munkavégzés másik, a mun-
káltató oldaláról releváns pillére, az IT, 
ötösre vizsgázott). Azok a vállalatok, me-

lyek visszavezényelték az ott dolgozókat, 
ilyen kevés idő és ilyen nagy nyomás alatt 
nem tudták megteremteni a szükséges 
alapokat. Ezek közül az egyik legfonto-
sabb (és leginkább időigényes) a vezetői 
bizalom, az, hogy a főnökök elhiggyék, 
hogy a beosztottjaik akkor is elvégzik 
munkájukat, ha nem látják őket, vala-
mint az, hogy az azonos (vagy hasonló) 
hierarchiai szinten dolgozók tudják, ho-
gyan tudnak hatékonyan kooperálni ki-
zárólag virtuális csatornákat használva.

Az alapok megteremtéséhez a ren-
geteg idő mellett tudatos felkészülésre, 
gyakorlásra, közös tapasztalásra (és tü-
relemre), szervezet- és kultúrafejlesztés-
re van szükség. A rutinos távmunkázók 
közül már sokan bejelentették, hogy 
a home office-t beépítik mindennapi, 
pandémiától független működésükbe, és 
vissza is adták irodaterük jelentős részét, 
valószínűleg most sokan korrepetálnak, 
míg más helyeken úgy vannak a kérdés-
sel, hogy a távmunka mehet vissza oda, 
ahonnan jött – azonban valószínűleg ők 
az eltörpülő kisebbség.

Hogy a nagy jogi cégek mire számít-

hatnak, azt nagyjából előrejelzik a londo-
ni Cityben történő változások is. Mint azt 
a Financial Times megírta, a koronavírus 
előtt éppen a nagy ügyvédi irodák terjesz-
kedtek és bérelték ki a legjobb helyeket – 
az irodapiac épp rájuk alapozva vetített 
előre optimista trendeket. A járvány és az 
ahhoz kapcsolódó home office fokozott 
megjelenése azonban éppen ellenkező 
folyamatokat indított be. A Norton Rose 
Fulbright nemzetközi ügyvédi iroda és a 
londoni székhelyű Fieldfisher is az iroda-

helyek csökkentéséről dön-
tött, és jellemzően 30–50 
százalékkal csökkenhet a 
jövőben az irodai férőhe-
lyeik száma. A DWF Group-
nál azzal számolnak, hogy 
az ügyvédek heti három 
home office-t igényelnek a 
jövőben – akkor is, ha a ko-
ronavírus-járvány lecsen-
gett. Nem kell hozzá jóste-
hetség, hogy azt mondjuk, 
ezek a trendek globálisan is 
éreztetni fogják hatásukat.

A távmunka a szemünk 
előtt intézményesedik, 
ám még képlékeny, hogy 
itthon mi marad hosszú 
távon velünk. A téma aktu-
alitását mi sem támasztja 
jobban alá, mint hogy a no-
vember 11-én kihirdetett 
kormányrendelet külön 
kitér a témára, szinte pél-
daértékűen foglalkozva a 
munkavállaló költségtérí-

tési lehetőségeivel, illetve nagyobb rugal-
masságot ad a feleknek. És valószínűleg 
ez csak a kezdet, hiszen A munka tör-
vénykönyvének távmunkára vonatkozó 
része valószínűleg sok módosításon fog 
átesni az előttünk álló években.

· VÉLEMÉNY ·

A koronavírus által okozott rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokra kényszeríti az 
emberiséget. Nem kivétel ez alól a munka világa sem: a történelemben még soha nem volt példa 
olyan mértékű remote workingre, mint tavaly és idén, amikor a világ irodistáinak nagy része 
otthonról látta, illetve látja el feladatait.

A távmunkacunami éve

SZERZŐ:
Beck Márton,
szervezetfejlesztési 
és kommunikációs 
szakértő
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a neten
A Hungaricana Közgyűjteményi 
Portálon (https://library.
hungaricana.hu/hu/) szabadon 
elérhető az Országgyűlési Könyvtár 
páratlan jogi gyűjteményének 
számos olyan darabja, amelyek 
elsősorban a jogtörténeti kutatások 
tekintetében jelenthetnek 
nélkülözhetetlen forrást. A 
több mint 140 döntvénytár és 
döntvényeket is tartalmazó egyéb 
művek mellett elérhető közel 50 
jelentős jogi szakfolyóirat, valamint 
a rendeleti szintű jogforrások 
tanulmányozásának alapvető 
bázisát jelentő Magyarországi 
Rendeletek Tára, melynek kötetei 
1867 és 1945 között láttak 
napvilágot. (OGYK)

Tizenkettedik alkalommal szervez véradást a Budapesti Ügyvédi 
Kamara a klubhelyiségében 2021. február 23-án, kedden 9 és 15 óra 
között. Minden kollégát arra biztatunk, hogy amennyiben lehetőségei 
engedik, jöjjön el vért adni!  Ha bárki is bizonytalan, hogy részt ve-
gyen-e az eseményen, azoknak íme egy meggyőző érv: egy véradással 
három beteg embernek segíthetsz!

A Bírósági Határozatok Gyűjteménye (BHGY) digitális formában tartal-
mazza a Kúria jogegységi határozatait, a Kúria és az ítélőtáblák által, 
az ügy érdemében hozott határozatokat, továbbá közigazgatási perben 
a törvényszékek által, az ügy érdemében hozott határozatokat, ameny-
nyiben a felülvizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban 
hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak. 

A birosag.hu honlapról megújult 
oldalon elérhető Bírósági Hatá-
rozatok Gyűjteménye új keresé-

si lehetőségekkel is bővült. 
A megújult kereső segítségével tech-

nikailag minden egyes anonimizált ha-
tározat tartalma is indexálásra kerül, 
ezáltal a határozatok tartalmában is 
megvalósul a felhasználó által beállított 
keresés. A keresési lehetőségek bővítése 
révén lehetőség van a jogszabályhely-ala-
pú  és a szabadszöveges keresésre is.

A keresőmotor az adatokat szöveges 
keresésre optimalizált módon tárolja, 
ennek köszönhetően a nagy adathal-
mazokon való keresés is gyorsan, a ta-
lálatokat valós időben visszaadva tör-
ténik. 

Szintén új funkció, hogy a találati 
listák dokumentumai is letölthetők, 
valamint az oldalméret beállításával 
valamennyi találatot tartalmazó lista 
egy oldalon megjeleníthető.
(birosag.hu)

Véradás a BÜK-ben

Megújult a Bírósági Határozatok 
Gyűjteménye oldal

Ügyvédek, európai közösségi jo-
gászok, külföldi jogi tanácsadók, 
kamarai jogtanácsosok, alkal-

mazott ügyvédek, alkalmazott európai 
közösségi jogászok, ügyvédjelöltek, jogi 
előadók, hozzátartozók, barátok, isme-
rősök! Ontsátok véreteket egy nemes 
cél érdekében! Akiknek az egészség-
ügyi helyzete megengedi, szakítson egy 
fél órát az életéből, és legyen részese 
ennek az önzetlen segítségnyújtásnak! 
A  szokásos házi sütemények mellett 
a sör és virsli a véradók számára most 
sem marad el.

Reményeink szerint mindenki tudja, 
hogy véradásra az jelentkezhet, aki:
–  betöltötte a 18. életévét,
–  nem múlt még el 60 (ha korábban már 

adott vért, 65 éves),
–  egészségesnek érzi magát és
–  testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.

Véradáskor felmutatni szükséges 
okmányok:
–  taj-kártya,
–  személyi igazolvány és
–  lakcímigazoló kártya.

Férfiak évente 5 alkalommal, a nők éven-
te 4 alkalommal adhatnak vért, és két 
vér adás között el kell telnie 56 napnak.

Nagyban könnyítené a szervezést, ha 
a   véradásra előzetesen a drfugedi@dr-
fugedi.hu e-mail-címen vagy a Kollégák 
Facebook-csoportban létrehozott ese-
ménynél jelzést kapnánk, hogy a várha-
tó létszámot kalkulálni tudjuk. 
(Fügedi Ügyvédi Iroda – BÜK)
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Mindegy, hol dolgozik az ember, 
húsz év nagyon hosszú idő – 
mondja. – Biztos vagyok benne, 

hogy ennyi idő elteltével minden szak-
mában elgondolkoznak az emberek azon, 
meg tudnának-e felelni esetleg más szak-
területen is. Ez nálam is eljött, de önma-
gamtól nem változtattam volna, ahhoz 
nem vagyok elég bátor. Ám megkeresést 
kaptam az akkori egyik legnagyobb buda-
pesti cég vezérigazgatójától, aki egy jogá-
szi csapatot épített, és bizalmat szavazott 
nekem – annak ellenére, hogy tudta, csak 
büntetőjogi szakmai háttérrel rendelke-
zem. Így léptem ki az ügyészségtől.

– Mekkora levegőt kellett venni, hogy 
az ember beleugorjon ebbe?
– Nagyon nagyot. Mélyvíz volt, hiszen 
húsz év alatt sokat változott a jog, egy tel-
jesen új szakterületbe kellett fejest ugra-
ni. Az éjszakába nyúló tanulás időszaka 
volt ez. Egy idő után azonban a szívem 
visszahúzott a büntetőjog felé.

– Amikor eldöntötte, hogy váltani fog 
és ügyvéd lesz, mit várt tőle? Mi volt az, 
ami meglepte?
– Furcsa volt, hogy az akkori szabályok 
szerint egy évet alkalmazott ügyvédként 
kellett dolgozni az ügyvédi kinevezés 
előtt, akármilyen hosszú időt is töltöt-
tem el az igazságszolgáltatásban, bár én 
ennek utólag már örülök. Szerencsésnek 
mondhatom magam, és nagyon hálás 
is vagyok mind szakmailag, mind em-
berileg, amiért dr. Gellér Balázs József 
irodavezető ügyvéd úr, az ELTE ÁJK tan-
székvezető egyetemi tanára, befogadott 
az irodájába, ahol tudományos megala-
pozottságú, nagyon magas szintű felké-
szültséget igénylő munka folyt, melyben 
segítségemre volt az, hogy közben én is 
oktattam. Az ügyvédi munka maga is egy 
minden egyes ügyben újrainduló, állandó 
tanulási folyamat.

– Milyen volt először szembesülni vé-
dőként volt ügyész kollégával?

– Látom magam előtt a legelső ügyet, 
amelyben ügyvédként kellett perbeszé-
det tartanom, és a másik oldalon kellett 
lepakolni a táskámat, az irataimat. Fur-
csa, izgalmas érzés volt, de valójában 
semmi problémát nem okozott a váltás 
– mind az ügyészi, mind az ügyvédi olda-
lon egy szakmai feladatot látunk el a tár-
gyalóteremben.

– Egy büntetőügy tárgyalásakor segí-
ti az ügyészi múltja? Jobban átlátja az 
ügyész gondolatait-lépéseit?
– Az biztos, hogy a húsz évi tapasztalat 
érződik. Egy büntetőeljárásban ponto-
san látom magam előtt az eljárás folya-
matát. Tudom, hogyan 
jönnek egymás után az 
egyes eljárási cselekmé-
nyek, és azt is fel tudom 
mérni, hogy egy-egy 
konkrét bűncselekmény 
kapcsán melyek azok 
a  bizonyítékok, amelyek-
ben a  nyomozó hatóság 
gondolkodik, illetve látom 
azt is, hogy milyen idő-
igényessége van az eljá-
rásnak, ezért az ügyfelek 
számára megalapozott tá-
jékoztatást tudok nyújta-
ni az eljárás folyamatáról.

– Nem bánta meg soha, 
hogy váltott?
– Semmiképpen. Az ügy-
védi hivatás ad egyféle 
önállóságot és szabadsá-
got, de egyúttal nagy fele-
lősséget is tesz az ember 
vállára, hiszen a dönté-
seinkért csak mi magunk 
felelünk egy személyben. 
Amikor kezdtem, nagy fé-
lelem volt bennem azzal 
kapcsolatban, hogy egye-
dül maradok a szakmai 
bizonytalanságaimmal. 
Az ügyészségen és a bíró-

„Az ügyvédi hivatás 
ad egyféle szabadságot” DR. SKODA GABRIELLA

Dr. Skoda Gabriella húsz évig dolgozott ügyészként. A Zalaegerszegi Városi Ügyészségen kezdte, 
majd a Megyei Főügyészségen folytatta a munkát. Ehhez képest munkamennyiségben és az ügyek 
jellegében is nagy váltást jelentett a Fővárosi Főügyészség, ahol igazgatási osztályvezetőként és szóvi-
vőként is tevékenykedett. Aztán vállalati jogtanácsos lett, majd ügyvéd. A váltásról kérdeztük.

ságon is van szervezett képzési háttér, 
és a felettesekhez is lehet szakmai kér-
désekkel fordulni. Ha az ember egyéni 
ügyvédként dolgozik, akkor ez a lehető-
ség jóval korlátozottabb. Én a magam ré-
széről ezért is örültem, amikor a Kamara 
2020-ban bevezette a  kötelező szakmai 
továbbképzési rendszert. Az oktató-
anyagok és a szakmai továbbképzések 
nagy segítséget nyújtanak a folyamato-
san változó jogszabályi környezetben a 
naprakész tudás fenntartásához, hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy maximá-
lisan felkészült, megalapozott szakmai 
ismeretekkel rendelkező ügyvédek járja-
nak el az ügyekben.
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– Mi hozta el a váltás gondolatát?
– 2005 és 2010 között a Büntetőjogi Főosz-
tály, majd 2007-től a Büntetőjogi és Ren-
dészeti Főosztály vezetése szinte napi 24 
órát igényelt. Ez azért engem is felőrölt. 
A váltás másik oka az volt, hogy a kodifi-
kációs és jogalkotási munka a büntető-
jog terén egy magas szakmai színvonalat 
kíván, én pedig úgy ítéltem meg, hogy ez 
akkoriban megszűnőben volt, és hosz-
szabb távon sem láttam ebben a változás 
lehetőségét. A bírói tevékenységem során 
pedig abban a szerencsés helyzetben vol-
tam, hogy jó és nagy ügyeket tárgyalhat-
tam, amelyek nagyon érdekesek voltak. 
Szakmailag is nagyon komoly kihívást 
jelentettek, szerettem és élveztem is. De 
az ítélkezési tevékenység egy idő után 
véleményem szerint kiégeti az embert. 
Hiszek abban, hogy hat-nyolc évente, ha 
a bírók magas színvonalon akarják vé-
gezni a munkájukat, kellene adni egy kis 
laufot nekik, amikor újból feltölthetik 
magukat. Az utolsó két-két és fél évben 
igazgatási vezető is voltam a bíróságon, 
de abból a pozícióból nem sok mindent 
lehet hatékonyan tenni a bírák és bíróság 
érdekében. Nagyjából ezek voltak a bírói 
váltásom okai.

– Sokáig érlelődött a döntés?
– Ez egy kétéves folyamat végeredménye 
volt. Hamar rájöttem, nem az lesz a   kö-
vetkező lépésem, hogy visszamegyek 
„teljes állású” ítélkező bírónak, hanem el-
hagyom ezt az egyébként tényleg nagyon 
szeretett ítélkezési tevékenységet. Ebben 
azért az is szerepet játszott, hogy szak-
mailag sem értettem egyet a bíróságok 

mert majd jobban „belelátok a bíró fejé-
be.” Ilyenkor el kell keserítsem az ügyfele-
ket, mert szó nincs arról, hogy jobban lát-
nám, mint bármelyik más ügyvéd kolléga.

– De valahogy logikusnak tűnik, hogy 
azáltal, hogy ismeri a bírói kart és a bí-
rói mechanizmusokat, talán mégis job-
ban átlátja, mit miért lép meg egy bíró.
– Ebben van némi igazság. Ha van bírói-bí-
rósági igazgatási tudása az embernek, 
biztos, hogy gond nélkül tud válaszolni az 
ügyfélnek, hogy mi történik a bíróságon 
akkor, amikor például hónapokig nem 
történik semmi az ügyében. És persze azt 
is el tudom mondani, hogy a bíró hogyan 
gondolkodik vagy mit mérlegel az adott 
ügyben, amire érdemes odafigyelni ügy-
félként. 

– Mi történik, amikor szemtől szembe 
kerül egykori kollégáival a tárgyalóte-
remben?
– Vannak kellemes meglepetések, és van-
nak csalódások is. Ez is olyan, mint az 
élet: van olyan volt kolléga, aki zavarában 
azt sem tudja, mit csináljon, és szinte el-
fordul a folyosón – akár korábbi kifejezet-
ten jó kapcsolatunk ellenére is. De a bíró 
kollégák nagy részével természetesen 
ugyanúgy köszönünk egymásnak, és vál-
tunk néhány szót, sőt az kifejezetten jó 
visszajelzés, hogy több volt bíró kollégám 
kért meg azóta saját peres és egyéb ügye-
inek a képviseletére. Azt is el kell mond-
jam: hogy korábban kollégák voltunk, 
soha nem éreztem, hogy kihatott volna 
bármelyik ügyre, bármilyen formában. Se 
előnyére, se hátrányára. És ez így helyes.

„Ügyvédként 
színesebben 
látom a világot”
Mielőtt bíró lett, tíz évet dolgozott az Igazságügyi Mi-
nisztériumban: a Büntetőjogi, majd később a Bünte-
tőjogi és Rendészeti Kodifikációs Főosztályt vezette. 
Így a pályaváltás dr. Rajmon Balázs szempontjából 
talán kétszer is igaz. Mindkettő nagy ugrás volt – és 
nagyon más terület. Annyi mindenképpen közös ezen 
területekben, hogy egész szakmai pályafutása alatt 
büntetőjoggal foglalkozott.

DR. RAJMON BALÁZS

szervezeti-szakmai helyzetével, illetve 
a szervezet jövőképével.

– Mekkora felkészülést igényel szak-
mailag, ha valaki egy másik hivatásren-
det választ?
– Egy ilyen váltás mindig nagyon érde-
kes: nagy kihívásként éli meg az ember. 
Ügyvédként büntetőjoggal foglalkozni: 
az teljesen más szemléletet igényel, mint 
korábban. Itt elsősorban arra gondolok, 
hogy ügyvédként színesebben látja az 
ember a napi történéseket, mint a bírói 

elefántcsonttoronyból. Azért az élet nem 
mindig annyira fekete-fehér, mint onnan 
– hozzáteszem, a büntető ítélkezési tevé-
kenység ellátásához talán szükségszerű 
egy más látóteret biztosító szemlélet.

– Mi volt az, amit előre látott, hogy be 
fog következni, és mi volt az, ami meg-
lepte a váltáskor?
– Nyilvánvalóan fontos kérdés volt, hogy 
az ügyvédi kar mennyire fogadja be az 
embert. Hálás vagyok a kollégáknak, hogy 
könnyen ment a beilleszkedés. Létező 
jelenség, hogy az ügyfél azért keres meg, 

Fontos kérdés volt, hogy 
az ügyvédi kar mennyire 
fo gadja be az embert. Hálás 
vagyok a kollégáknak, 
hogy könnyen ment 
a beilleszkedés.
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mában elgondolkoznak az emberek azon, 
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– Mekkora levegőt kellett venni, hogy 
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– Nagyon nagyot. Mélyvíz volt, hiszen 
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volt ez. Egy idő után azonban a szívem 
visszahúzott a büntetőjog felé.

– Amikor eldöntötte, hogy váltani fog 
és ügyvéd lesz, mit várt tőle? Mi volt az, 
ami meglepte?
– Furcsa volt, hogy az akkori szabályok 
szerint egy évet alkalmazott ügyvédként 
kellett dolgozni az ügyvédi kinevezés 
előtt, akármilyen hosszú időt is töltöt-
tem el az igazságszolgáltatásban, bár én 
ennek utólag már örülök. Szerencsésnek 
mondhatom magam, és nagyon hálás 
is vagyok mind szakmailag, mind em-
berileg, amiért dr. Gellér Balázs József 
irodavezető ügyvéd úr, az ELTE ÁJK tan-
székvezető egyetemi tanára, befogadott 
az irodájába, ahol tudományos megala-
pozottságú, nagyon magas szintű felké-
szültséget igénylő munka folyt, melyben 
segítségemre volt az, hogy közben én is 
oktattam. Az ügyvédi munka maga is egy 
minden egyes ügyben újrainduló, állandó 
tanulási folyamat.

– Milyen volt először szembesülni vé-
dőként volt ügyész kollégával?

– Látom magam előtt a legelső ügyet, 
amelyben ügyvédként kellett perbeszé-
det tartanom, és a másik oldalon kellett 
lepakolni a táskámat, az irataimat. Fur-
csa, izgalmas érzés volt, de valójában 
semmi problémát nem okozott a váltás 
– mind az ügyészi, mind az ügyvédi olda-
lon egy szakmai feladatot látunk el a tár-
gyalóteremben.

– Egy büntetőügy tárgyalásakor segí-
ti az ügyészi múltja? Jobban átlátja az 
ügyész gondolatait-lépéseit?
– Az biztos, hogy a húsz évi tapasztalat 
érződik. Egy büntetőeljárásban ponto-
san látom magam előtt az eljárás folya-
matát. Tudom, hogyan 
jönnek egymás után az 
egyes eljárási cselekmé-
nyek, és azt is fel tudom 
mérni, hogy egy-egy 
konkrét bűncselekmény 
kapcsán melyek azok 
a  bizonyítékok, amelyek-
ben a  nyomozó hatóság 
gondolkodik, illetve látom 
azt is, hogy milyen idő-
igényessége van az eljá-
rásnak, ezért az ügyfelek 
számára megalapozott tá-
jékoztatást tudok nyújta-
ni az eljárás folyamatáról.

– Nem bánta meg soha, 
hogy váltott?
– Semmiképpen. Az ügy-
védi hivatás ad egyféle 
önállóságot és szabadsá-
got, de egyúttal nagy fele-
lősséget is tesz az ember 
vállára, hiszen a dönté-
seinkért csak mi magunk 
felelünk egy személyben. 
Amikor kezdtem, nagy fé-
lelem volt bennem azzal 
kapcsolatban, hogy egye-
dül maradok a szakmai 
bizonytalanságaimmal. 
Az ügyészségen és a bíró-

„Az ügyvédi hivatás 
ad egyféle szabadságot” DR. SKODA GABRIELLA

Dr. Skoda Gabriella húsz évig dolgozott ügyészként. A Zalaegerszegi Városi Ügyészségen kezdte, 
majd a Megyei Főügyészségen folytatta a munkát. Ehhez képest munkamennyiségben és az ügyek 
jellegében is nagy váltást jelentett a Fővárosi Főügyészség, ahol igazgatási osztályvezetőként és szóvi-
vőként is tevékenykedett. Aztán vállalati jogtanácsos lett, majd ügyvéd. A váltásról kérdeztük.

ságon is van szervezett képzési háttér, 
és a felettesekhez is lehet szakmai kér-
désekkel fordulni. Ha az ember egyéni 
ügyvédként dolgozik, akkor ez a lehető-
ség jóval korlátozottabb. Én a magam ré-
széről ezért is örültem, amikor a Kamara 
2020-ban bevezette a  kötelező szakmai 
továbbképzési rendszert. Az oktató-
anyagok és a szakmai továbbképzések 
nagy segítséget nyújtanak a folyamato-
san változó jogszabályi környezetben a 
naprakész tudás fenntartásához, hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy maximá-
lisan felkészült, megalapozott szakmai 
ismeretekkel rendelkező ügyvédek járja-
nak el az ügyekben.
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Metsző februári szél fújt a lagúna 
felett, de már az induláskori pro-
seccózás megvédett a bóra fagyos 

rohamaitól, a hegyes kis hullámok pedig 
finoman dobálták a hajótestet. Az ötszáz 
éves palota belül jól fűtött volt, és már köz-
vetlenül a belépés után selymes grappákat 
kínálgattak a vendégeknek. Az úri közön-
ség java része nemzetközi újságírócsapat-
ból állt, a maradék pedig kiegészült a nagy 
parfümház marketingmenedzsereivel és 
píárosaival. A kétezres évek elejét írtuk. 
Az előző évtized szupermodelljeinek fé-
nye kezdett megkopni – új kihívók jelen-
tek meg a kifutókon és az egyre globalizál-
tabb médiában. A modellek ezért újabb és 
újabb bizniszek iránt kezdtek érdeklődni. 
Azokban az időkben hirtelen mindenki 
saját márkás parfümöt dobott a piacra. 
Mivel két világválsággal korábban történt 
mindez, az életmód-újságírók olyan „va-
jaskenyértúrákra” – cégek által megfize-
tett utazásokra, amikről lehetőleg csupa 
szépet és jót írnak – járhattak, ahol kavi-

árral és Dom Pérignonnal csaphatták el 
a hasukat. Mára ezeknek nagyjából vége, 
a terepet ráadásul már az influenszerek 
uralják… De térjünk vissza a kétezres évek 
elejéhez és a reneszánsz palotához! A falai 
sötétek voltak, a plafon azonban valahol 
elképesztő magasan lehetett. Olyan volt, 
mintha az űrbe lépne az ember, ahol az 
űrhajók pedig azok a kéttonnás muranói 
kristálycsillárok, amelyek ezernyi gyertya 
fényét szórták szét szikrázva. Egy pillana-
tig azon morfondíroztam, hány embert 
kellett alkalmaznia a rendezvényszerve-
zőnek, hogy csak a gyertyákat végiggyújto-
gassák. A gondolataimból azok a – tetőtől 
talpig tapadós bársony macskajelmezbe 
öltöztetett – nők zökkentettek ki, akik 
a  sötét sarkokból néha a vendégek közé 
ugrottak, és finoman végigcirógatták az ar-
cukat. A vacsora a nagyteremben fenséges 
volt; valódi, nemes olasz konyha. A főétel 
filet mignon körtetükrön, a kísérők pedig 
toszkán vörösek. Az est csúcspontján Na-
omi Campbell jelent meg hosszú palást-

ban és egy olyan kalapban, ami leginkább 
egy tó felszínéről felszállni készülő kacsát 
formázott. Campbellt ünnepeltük ezen a 
velencei estén – vagyis Campbell legújabb 
parfümjét. Másnap a legendás Danieli Ho-
telben mindenkinek volt tíz perce, hogy 
feltegye a sztárnak a – jó előre elküldött 
és egyeztetett – kérdéseit, majd már a re-
pülőben, hazafelé úton, vérnarancs levét 
szopogatva próbáltam pihenni.

 A női magazinnál ugyanis, ahol akko-
riban dolgoztam, másnapra riportút volt 
kitűzve. Fáradtan estem az ágyamba, és 
reggel hatkor már talpon voltam. Fotós 
kollégámmal beültünk az autóba, és meg 
sem álltunk a magyar-román országhatá-
rig. Volt pillanat, amikor azt hittem, már 
át is léptük a határt, mert a telefonom 
operátorlogója többször is nagy pittyegé-
sek közepette a román szolgáltatóéra vál-
tott, és hosszú sms-ek üdvözöltek, hogy 
megérkeztem a szomszédos országba. De 
valójában nem történt itt semmiféle ha-
tárátlépés: maradtunk magyar területen. 
Elhagytuk a határ menti kis falut, majd to-
vábbzötykölődtünk a földút jéggé fagyott 
sárrögein. A horizonton kalyibák sora hú-
zódott, a kéményeken fekete füst bodoro-
dott elő. Lefékeztünk az egyik putri előtt. 
Megérkeztünk. Aznap februári rekordhi-
deg dőlt meg a keleti végeken, ezért rökö-
nyödtem meg, hogy az apró építményen 
nem volt ajtó. Egy vastag, sötét függöny vá-
lasztotta el a külvilágtól a belteret. A roma 
család éppen a délutáni talkshow-t nézte 
a kis, fekete-fehér tévén. Cserben voltak, 
összehúzódtak, szinte egymásba kapasz-
kodtak. „Mehetünk” – mondta a nő, be-
szállt az autónkba, és a megyeszékhely 
felé vettük az irányt. Halkan beszélget-
tünk az autóban, amíg fél óra múlva meg 
nem érkeztünk a városba. A nő közben 
újra elmesélte, amit már a telefonban is 
mondott nekünk: az epeműtétje nagysze-
rűen sikerült. Később azonban kiderült, 
hogy az orvos „szorgalmi feladatként”, ha 
már úgyis a feltárt hasüregben dolgozott, 
elkötötte az asszony petevezetékeit. Néma 
csöndben érkeztünk meg a város nagy 
terére, ahol már várt bennünket az a jog-
védő szervezet, amelyik összekötött ben-
nünket a nővel.

 Aztán a nagy, fából faragott kapu meg-
nyílt előttünk, mi pedig beléptünk a me-
gyei bíróság előcsarnokába.

· PUBLICISZTIKA ·

 A nehéz tölgyfából faragott, grandiózus reneszánsz kapu kitárult 
előttünk, és mi beléptünk az előcsarnokba. A Canale Grande túl-
oldaláról érkeztünk, lampionokkal kivilágított gondolákon. 

Határátlépés

SZERZŐ:
Bus István,
a Pesti Ügyvéd felelős 
szerkesztője
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· JOG & PRAKTIKUM ·

A  klasszikusnak tekinthető irat-
minták mellett olyan speciális 
területekhez is találhatók min-

ták, mint a katonai büntetőjog vagy a lu-
xemburgi bíróság előtti eljárás. A kötet 
szerkesztői dr. Bárándy Gergely és dr. 
Békés Ádám, akik ügyvédi praxisuk mel-
lett mindketten egyetemi oktatóként is 
tevékenykednek. Az iratmintatár létre-
jöttéről kérdeztük dr. Békés Ádámot.

 „Frank Ádám, a HVG-ORAC ügyve-
zetője dédelgette azt az álmot, hogy ha 
már több iratmintatár jelent meg a HVG-
ORAC gondozásában – amelyeket hasz-
nál a Budapesti Ügyvédi Kamara jogtu-
dor programja is –, már csak egy olyan 
terület van, ahol eddig még senki nem 
csinált ilyet. Ez pedig a büntetőeljárás.”

Körülbelül egy éve ültek le beszél-
getni a kiadó, a szerkesztők és a szer-
zők. Békés Ádám elsőre szkeptikus volt, 
hiszen büntetőügyekben minden ügy 
egyedi, nehéz általánosan „best prac-
tice-t” alkotni. De aztán arra jutottak, 
hogy mégiscsak vannak formalizált ira-
tok, amelyekkel lehetne segíteni a   jog-
kereső közönséget. Az iratmintatár 
ugyanis nem kifejezetten csak az ügy-
védek számára készült, hanem bármely 
hivatásrend tudja használni – de akár 
a  laikusok is. Ezért alakult úgy, hogy dr. 
Bárándy Gergely és dr. Békés Ádám szer-
kesztők arra törekedtek, hogy legyen 
bíró, ügyész, büntetés-végrehajtási bíró 
is a  szerzői csapatban, hogy mindegyik 
hivatásrend tapasztalatait be tudják 
építeni az anyagba. Így végül a várthoz 
képest körülbelül kétszer annyi időt és 
energiát vett igénybe a szerkesztés, mint 
ahogy elsőre gondolni lehetett. A szerzői 

gárdába „nagy nevek” kerültek, dr. Do-
monyai Alexa kúriai bíró, dr. Nagy Gábor 
Bálint legfőbb ügyészségi osztályvezető 
ügyész, dr. Szilágyi Nándor Imre bünte-
tés-végrehajtási bíró. Az ifjú titánok csa-
patát jelentette dr. Gépész Tamás ügyvéd 
szerzőként, valamint dr. Jung Noémi és 
dr. Krekács Dóra doktorandák a szer-
kesztők munkatársaiként – vállukra véve 
a munka materiális részének dandárját.

 „A munkát gyakorlatilag nulláról 
kellett elkezdenünk, mert nem voltak 
előzetes, könyvbeli források” – mondja 
Békés Ádám. 

„Elsősorban dr. Bárándy Gergely és 
az én ügyvédi irodámban, a Kúrián és 
a  Legfőbb Ügyészségen előforduló min-
tákat használtuk fel. Heti rendszeres-
séggel ültünk össze – felosztva az eljárá-
si törvény egyes részeit. Egy szintetizált 
közös gondolkodás eredménye lett végül 
a  kötet. A törvény alapján végigmodel-
leztük, hogy az adott részhez kell és le-
het-e írni valamilyen iratmintát, és mi-
lyen tanácsokat adhatunk még hozzá.”

A kötetben minden iratminta után 
megjelenik egy táblázat, amelyik rész-
letezi, hogy az adott iratot ki, mikor és 

hogyan adhatja be, milyen funkciót tölt 
be maga az adott irat. Kitérünk rá, hogy 
mire kell vigyázni, és milyen buktatók 
vannak. Azt hangsúlyozni kell, hogy 
nem esetgyűjteményt akartunk készí-
teni, így jópofa büntetősztorikat sem 
talál az olvasó a kötetben. A történetek 
csak abban segítenek, hogy az adott 
iratminta érthető legyen.

 Az iratmintatárnak egyelőre csak 
az elektronikus változata jelent meg. 
„Mire elkészültünk vele, jött a bün-
tetőeljárási törvény novellája, amely 
most január 1-jén lépett hatályba. 
Ezért ahogy befejeztük novemberben 
a munkát, neki is álltunk átdolgozni. 
Igyekszünk minél pontosabbak lenni. 
A módosítás azonban alapvetően nem 
koncepcionális változás, mint inkább 
egy átfogó facelift, amely a gyakorlat 
alapján szükséges volt” – mondja Békés 
Ádám. Felszabadult-e a munka végez-
tével? „Nos, felszabadultságot semmi 
esetre sem érzek. Inkább izgulok. Leg-
főképpen azon, hogy milyen lesz a fo-
gadtatása, hogy visszatükröződik-e az 
a sok energia és munka, ami egyébként 
benne van. És azon is, hogy a szakma jól 
fogadja.”

Büntetőeljárási 
iratmintatár 
a láthatáron
A 2017. évi büntetőeljárási törvény számos új jogintéz-
ményt vezetett be. Az új jogintézmények – mint pél-
dául a konszenzuális eljárások – új beadványtípusok 
megjelenését is generálták. Az első olyan iratmintatár 
jelenik meg februárban, amely szinte teljeskörűen 
tartalmazza a büntetőeljárás és a büntetés-végrehaj-
tás során a hatóságokhoz benyújtandó iratmintákat.

SZERZŐK:
Bárándy Gergely, Békés Ádám,
Domonyai Alexa, Gépész Tamás, 
Nagy Gábor Bálint, 
Szilágyi Nándor Imre
SZERKESZTŐK:
Bárándy Gergely, Békés Ádám
A SZERKESZTŐK MUNKATÁRSAI:
Jung Noémi, Krekács Dóra

iratminta segíti 
a felhasználókat

ebben a kötetben.
Jogesetekből keveset, praktikus 

megoldásokból annál többet találhat 
a felhasználó.
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Metsző februári szél fújt a lagúna 
felett, de már az induláskori pro-
seccózás megvédett a bóra fagyos 

rohamaitól, a hegyes kis hullámok pedig 
finoman dobálták a hajótestet. Az ötszáz 
éves palota belül jól fűtött volt, és már köz-
vetlenül a belépés után selymes grappákat 
kínálgattak a vendégeknek. Az úri közön-
ség java része nemzetközi újságírócsapat-
ból állt, a maradék pedig kiegészült a nagy 
parfümház marketingmenedzsereivel és 
píárosaival. A kétezres évek elejét írtuk. 
Az előző évtized szupermodelljeinek fé-
nye kezdett megkopni – új kihívók jelen-
tek meg a kifutókon és az egyre globalizál-
tabb médiában. A modellek ezért újabb és 
újabb bizniszek iránt kezdtek érdeklődni. 
Azokban az időkben hirtelen mindenki 
saját márkás parfümöt dobott a piacra. 
Mivel két világválsággal korábban történt 
mindez, az életmód-újságírók olyan „va-
jaskenyértúrákra” – cégek által megfize-
tett utazásokra, amikről lehetőleg csupa 
szépet és jót írnak – járhattak, ahol kavi-

árral és Dom Pérignonnal csaphatták el 
a hasukat. Mára ezeknek nagyjából vége, 
a terepet ráadásul már az influenszerek 
uralják… De térjünk vissza a kétezres évek 
elejéhez és a reneszánsz palotához! A falai 
sötétek voltak, a plafon azonban valahol 
elképesztő magasan lehetett. Olyan volt, 
mintha az űrbe lépne az ember, ahol az 
űrhajók pedig azok a kéttonnás muranói 
kristálycsillárok, amelyek ezernyi gyertya 
fényét szórták szét szikrázva. Egy pillana-
tig azon morfondíroztam, hány embert 
kellett alkalmaznia a rendezvényszerve-
zőnek, hogy csak a gyertyákat végiggyújto-
gassák. A gondolataimból azok a – tetőtől 
talpig tapadós bársony macskajelmezbe 
öltöztetett – nők zökkentettek ki, akik 
a  sötét sarkokból néha a vendégek közé 
ugrottak, és finoman végigcirógatták az ar-
cukat. A vacsora a nagyteremben fenséges 
volt; valódi, nemes olasz konyha. A főétel 
filet mignon körtetükrön, a kísérők pedig 
toszkán vörösek. Az est csúcspontján Na-
omi Campbell jelent meg hosszú palást-

ban és egy olyan kalapban, ami leginkább 
egy tó felszínéről felszállni készülő kacsát 
formázott. Campbellt ünnepeltük ezen a 
velencei estén – vagyis Campbell legújabb 
parfümjét. Másnap a legendás Danieli Ho-
telben mindenkinek volt tíz perce, hogy 
feltegye a sztárnak a – jó előre elküldött 
és egyeztetett – kérdéseit, majd már a re-
pülőben, hazafelé úton, vérnarancs levét 
szopogatva próbáltam pihenni.

 A női magazinnál ugyanis, ahol akko-
riban dolgoztam, másnapra riportút volt 
kitűzve. Fáradtan estem az ágyamba, és 
reggel hatkor már talpon voltam. Fotós 
kollégámmal beültünk az autóba, és meg 
sem álltunk a magyar-román országhatá-
rig. Volt pillanat, amikor azt hittem, már 
át is léptük a határt, mert a telefonom 
operátorlogója többször is nagy pittyegé-
sek közepette a román szolgáltatóéra vál-
tott, és hosszú sms-ek üdvözöltek, hogy 
megérkeztem a szomszédos országba. De 
valójában nem történt itt semmiféle ha-
tárátlépés: maradtunk magyar területen. 
Elhagytuk a határ menti kis falut, majd to-
vábbzötykölődtünk a földút jéggé fagyott 
sárrögein. A horizonton kalyibák sora hú-
zódott, a kéményeken fekete füst bodoro-
dott elő. Lefékeztünk az egyik putri előtt. 
Megérkeztünk. Aznap februári rekordhi-
deg dőlt meg a keleti végeken, ezért rökö-
nyödtem meg, hogy az apró építményen 
nem volt ajtó. Egy vastag, sötét függöny vá-
lasztotta el a külvilágtól a belteret. A roma 
család éppen a délutáni talkshow-t nézte 
a kis, fekete-fehér tévén. Cserben voltak, 
összehúzódtak, szinte egymásba kapasz-
kodtak. „Mehetünk” – mondta a nő, be-
szállt az autónkba, és a megyeszékhely 
felé vettük az irányt. Halkan beszélget-
tünk az autóban, amíg fél óra múlva meg 
nem érkeztünk a városba. A nő közben 
újra elmesélte, amit már a telefonban is 
mondott nekünk: az epeműtétje nagysze-
rűen sikerült. Később azonban kiderült, 
hogy az orvos „szorgalmi feladatként”, ha 
már úgyis a feltárt hasüregben dolgozott, 
elkötötte az asszony petevezetékeit. Néma 
csöndben érkeztünk meg a város nagy 
terére, ahol már várt bennünket az a jog-
védő szervezet, amelyik összekötött ben-
nünket a nővel.

 Aztán a nagy, fából faragott kapu meg-
nyílt előttünk, mi pedig beléptünk a me-
gyei bíróság előcsarnokába.

· PUBLICISZTIKA ·

 A nehéz tölgyfából faragott, grandiózus reneszánsz kapu kitárult 
előttünk, és mi beléptünk az előcsarnokba. A Canale Grande túl-
oldaláról érkeztünk, lampionokkal kivilágított gondolákon. 

Határátlépés
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· TOVÁBBKÉPZÉS ·

E  lőször a feladat végrehajtására 
kívánt koncentrálni, majd csak 
akkor nyilatkozni, amikor már 

eredményekről lehet beszélni: ezzel 
indokolja Dr. Réczei Géza, a Budapes-
ti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsá-
gának elnöke azt, hogy 2018-as meg-
választása óta eddig senkinek nem 
nyilatkozott. Az elmúlt bő két évben 
elért eredmény ugyanakkor önmagáért 
beszél, hiszen a BÜK tagjainak 99%-a 
teljesítette az első képzési évre előírt 6 
kreditpontot.

Dr. Réczei Géza életében mindig is 
fontos szerepet töltött be az oktatás. 
„Szeretem azt a kihívást, hogy az is-
mereteket a hallgatók számára olyan 
formában adjam át, amely megköny-
nyíti annak értelmezését és alkalmazá-
sát” – avat be személyes motivációjába, 
hozzátéve, hogy neki magának is szá-
mos kiváló oktatótól volt szerencséje 
tanulni. Mindezek következménye, 
hogy Dr. Réczei Géza mostanra több 
mint 25 éve az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi 
Tanszékét szolgálja, néhány éve már 
a „Tiszteletbeli Tanár” cím büszke bir-
tokosaként. Az élet úgy hozta, hogy két 
felnőttképzési intézmény működteté-
sében is részt vállalhatott, így már ezt 
megelőzően is volt tapasztalata a nagy 
létszámú képzések megszervezésében.

„Amikor 2019. január 4-én Tóth 
M. Gábor elnök úrral áttekintettük 
az oktatási teendőket, egyértelművé 
vált,  a  kötelező továbbképzés nagyon 
határozottan megrajzolja azokat a ke-
reteket, amelyekbe illeszkedve bizto-
sítanunk kell 8751 aktív kamarai tag 
számára azt, hogy a mindennapi fel-
adatterheik minimális növekedésével 
legyen lehetőségük a kötelező tovább-
képzésben előírtak teljesítésére” – fo-

galmaz a BÜK Oktatási Bizottságának 
elnöke. Már a kezdeteknél egyértelmű 
volt, hogy a korábbi kontakt képzések 
nem alkalmasak önállóan a kötelező-
en előírt kreditpontok megszerzésére, 
ezért meg kellett teremteni az elekt-
ronikus távoktatás rendszerét, és azt 
szakmai tartalommal kellett feltölteni. 
Ebben a folyamatban példaértékű volt 
az oktatási bizottság tagjainak hozzá-
állása, nélkülük nem lehetett volna úgy 
létrehozni a Digitális Könyvtárat, hogy 
közben a kontakt képzések is rendben 
folyjanak.

Az elektronikus távoktatási rend-
szer 2019. végi próbaindulásakor ki-
mondottan biztatták a kollégákat arra, 
hogy adjanak visszajelzéseket a  nyil-
vántartási és képzési rendszerről, hi-
szen így tudják javítani a felmerülő 
hibákat még az éles start előtt. A  kol-
légák hozzáállása rendkívül pozitív 
volt, különösen annak tekintetében, 
hogy ez egy teljesen új, előzmények 
nélküli intézmény a BÜK történetében. 
„A mi szakmánknak egyik alappillére 
a személyes kapcsolat, ezért nagyon 
szeretik a kollégák az élőszavas (kon-
takt) képzéseket. Emiatt az egyik leg-
nagyobb kihívás a mintegy 100 oktató 
kolléga képzési munkájának összehan-
golása” – mondta el a a BÜK Oktatási Bi-

zottságának elnöke. A következő nagy 
fejlesztés a webinar rendszere lesz, 
amely az ügyvédjelöltek távoktatásban 
megszervezett képzésének is a része 
lesz.

A jövő terveiről beszélve Dr. Réczei 
Géza elmondta: az első és legfontosabb 
feladat elemezni az elmúlt időszak 
tapasztalatait, és azok ismeretében 
továbbfejleszteni a kötelező képzési 
rendszert, egyúttal keresni a megol-
dást az ügyvédjelöltek és a más pályáról 
jöttek távoktatási képzésére, valamint 
az Ügyvédakadémia programjának 
folytatására. „Számomra ez nemcsak 
egyszerű képzésszervezés, hanem 8751 
aktív BÜK tag egy-egy története, mivel 
a képzési rendszer szabályozása lehe-
tővé teszi, hogy minden kolléga a saját 
munkájához, élethelyzetéhez igazítot-
tan teljesítse 5 év alatt a 80 kreditpont 
megszerzését. Ezt kell segíteni a jövő-
ben is a BÜK Oktatási Bizottságának.”

8751 
egyéni történet
Dr. Réczei Géza, a Budapesti Ügyvédi Kamara 
Oktatási Bizottságának elnöke a kötelező tovább-
képzés első évének tapasztalatait összegzi.

Az eredmény 
önmagáért beszél, 
hiszen a BÜK tagjainak 
99%-a teljesítette 
az első képzési évre 
előírt 6 kreditpontot.
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a Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási 
Bizottságának elnöke
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· IN MEMORIAM ·

A Budapesti Ügyvédi Kamara 145 éves 
történelmének egy fontos részét bemutató 
kiállítás április végéig megtekinthető.

A BÜK nagy 
első pillanatai

TÁRLATINFÓ
A tárlatot szívesen bemutatja az érdeklődőknek a kiállítás 
tervezője és megalkotója, Aranyos Nándor, a Budapesti 
Ügyvédi Kamara könyvtárosa.

1/ Az első jegyzőkönyv
A Budapesti Ügyvédi Kamara megalakulásakor az alaku-
ló közgyűlésen már az ügyvédek gondoskodtak arról, hogy 
mindent jegyzőkönyvbe vezessenek. Ezen jegyzőkönyv első 
oldala az alakuló közgyűlésen íródott.

2/ Az első lajstromkönyv
„1. § Az ország biróságainál és hatóságainál mint ügyvéd 
csak az működhetik, ki bármelyik ügyvédi kamara által az 
ügyvédek lajstromába felvétetett.” (1874. XXXIV.) Az első 
lajst romkönyv képezi a kiállítás egyik fő darabját.

3/ Az első tag a BÜK-ben
Dr. Rott Jakab ügyvéd urat érte az a megtiszteltetés, hogy első-
ként bejegyeztetett a Budapesti Ügyvédi Kamara lajstromába.

4/ Az első ügyrendi tervezet
A Budapesti Ügyvédi Kamara ügyrendi tervezetét dr. Siegmund 
Vilmos, a kamara 2. főtitkára gondozta és terjesztette elő.

5/ A székház
A Budapesti Ügyvédi Kamara épületét 1893-ban kezdték 
el építeni. A telket az akkori önkormányzattól kapta a kar. 
Az ajándékozással és a székház-megalapítással kapcsolatos 
kordokumentumok a kiállítás részét képezik.

1.

2.

5.

3. 4.
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· TOVÁBBKÉPZÉS ·

E  lőször a feladat végrehajtására 
kívánt koncentrálni, majd csak 
akkor nyilatkozni, amikor már 

eredményekről lehet beszélni: ezzel 
indokolja Dr. Réczei Géza, a Budapes-
ti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsá-
gának elnöke azt, hogy 2018-as meg-
választása óta eddig senkinek nem 
nyilatkozott. Az elmúlt bő két évben 
elért eredmény ugyanakkor önmagáért 
beszél, hiszen a BÜK tagjainak 99%-a 
teljesítette az első képzési évre előírt 6 
kreditpontot.

Dr. Réczei Géza életében mindig is 
fontos szerepet töltött be az oktatás. 
„Szeretem azt a kihívást, hogy az is-
mereteket a hallgatók számára olyan 
formában adjam át, amely megköny-
nyíti annak értelmezését és alkalmazá-
sát” – avat be személyes motivációjába, 
hozzátéve, hogy neki magának is szá-
mos kiváló oktatótól volt szerencséje 
tanulni. Mindezek következménye, 
hogy Dr. Réczei Géza mostanra több 
mint 25 éve az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi 
Tanszékét szolgálja, néhány éve már 
a „Tiszteletbeli Tanár” cím büszke bir-
tokosaként. Az élet úgy hozta, hogy két 
felnőttképzési intézmény működteté-
sében is részt vállalhatott, így már ezt 
megelőzően is volt tapasztalata a nagy 
létszámú képzések megszervezésében.

„Amikor 2019. január 4-én Tóth 
M. Gábor elnök úrral áttekintettük 
az oktatási teendőket, egyértelművé 
vált,  a  kötelező továbbképzés nagyon 
határozottan megrajzolja azokat a ke-
reteket, amelyekbe illeszkedve bizto-
sítanunk kell 8751 aktív kamarai tag 
számára azt, hogy a mindennapi fel-
adatterheik minimális növekedésével 
legyen lehetőségük a kötelező tovább-
képzésben előírtak teljesítésére” – fo-

galmaz a BÜK Oktatási Bizottságának 
elnöke. Már a kezdeteknél egyértelmű 
volt, hogy a korábbi kontakt képzések 
nem alkalmasak önállóan a kötelező-
en előírt kreditpontok megszerzésére, 
ezért meg kellett teremteni az elekt-
ronikus távoktatás rendszerét, és azt 
szakmai tartalommal kellett feltölteni. 
Ebben a folyamatban példaértékű volt 
az oktatási bizottság tagjainak hozzá-
állása, nélkülük nem lehetett volna úgy 
létrehozni a Digitális Könyvtárat, hogy 
közben a kontakt képzések is rendben 
folyjanak.

Az elektronikus távoktatási rend-
szer 2019. végi próbaindulásakor ki-
mondottan biztatták a kollégákat arra, 
hogy adjanak visszajelzéseket a  nyil-
vántartási és képzési rendszerről, hi-
szen így tudják javítani a felmerülő 
hibákat még az éles start előtt. A  kol-
légák hozzáállása rendkívül pozitív 
volt, különösen annak tekintetében, 
hogy ez egy teljesen új, előzmények 
nélküli intézmény a BÜK történetében. 
„A mi szakmánknak egyik alappillére 
a személyes kapcsolat, ezért nagyon 
szeretik a kollégák az élőszavas (kon-
takt) képzéseket. Emiatt az egyik leg-
nagyobb kihívás a mintegy 100 oktató 
kolléga képzési munkájának összehan-
golása” – mondta el a a BÜK Oktatási Bi-

zottságának elnöke. A következő nagy 
fejlesztés a webinar rendszere lesz, 
amely az ügyvédjelöltek távoktatásban 
megszervezett képzésének is a része 
lesz.

A jövő terveiről beszélve Dr. Réczei 
Géza elmondta: az első és legfontosabb 
feladat elemezni az elmúlt időszak 
tapasztalatait, és azok ismeretében 
továbbfejleszteni a kötelező képzési 
rendszert, egyúttal keresni a megol-
dást az ügyvédjelöltek és a más pályáról 
jöttek távoktatási képzésére, valamint 
az Ügyvédakadémia programjának 
folytatására. „Számomra ez nemcsak 
egyszerű képzésszervezés, hanem 8751 
aktív BÜK tag egy-egy története, mivel 
a képzési rendszer szabályozása lehe-
tővé teszi, hogy minden kolléga a saját 
munkájához, élethelyzetéhez igazítot-
tan teljesítse 5 év alatt a 80 kreditpont 
megszerzését. Ezt kell segíteni a jövő-
ben is a BÜK Oktatási Bizottságának.”

8751 
egyéni történet
Dr. Réczei Géza, a Budapesti Ügyvédi Kamara 
Oktatási Bizottságának elnöke a kötelező tovább-
képzés első évének tapasztalatait összegzi.

Az eredmény 
önmagáért beszél, 
hiszen a BÜK tagjainak 
99%-a teljesítette 
az első képzési évre 
előírt 6 kreditpontot.
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· BÜK TAGSÁG ·

Személyi hírek
Ügyvédi tevékenységét szünetelteti  

dr. Zelei András jogtanácsos 2020.08.05.

dr. Fülöp Tímea jogtanácsos 2020.09.25.

dr. Hodgyai Annamária Beáta 

jogtanácsos 2020.10.27.

dr. Kovács Edit jogtanácsos 2020.11.24.

dr. Soós Lívia jogtanácsos 2020.11.24.

dr. Biró Marcell jogtanácsos 2020.12.01.

dr. Kalas Renáta ügyvéd 2020.12.01.

dr. Kókai Ildikó ügyvéd 2020.12.01.

dr. Sarkadi Györgyi ügyvéd 2020.12.01.

dr. Schmidt Ádám ügyvéd 2020.12.01.

Szmolicza Ákosné dr. Szabados Mónika 

jogtanácsos 2020.12.01.

dr. Homoki Anna alkalmazott ügyvéd 2020.12.02.

dr. Varga Zoltán ügyvéd 2020.12.03.

dr. Pozsgai-Szabó Virág 

alkalmazott ügyvéd 2020.12.07.

Némethné dr. Csák Ildikó ügyvéd 2020.12.07.

dr. Kontra-Tremmel Katalin 

jogtanácsos 2020.12.10.

dr. Gali Gréta ügyvéd 2020.12.14.

dr. Németh Zsófia jogtanácsos 2020.12.15.

dr. Pordánné dr. Éles Andrea 

jogtanácsos 2020.12.17.

dr. Hétvári Dávid jogtanácsos 2020.12.19.

dr. Perényi Katalin ügyvéd 2020.12.20.

dr. Nagy Dorottya ügyvéd 2021.01.01.

dr. Ajtai Beáta jogtanácsos 2021.01.01.

dr. B. Szabó Gábor ügyvéd 2021.01.01.

dr. Bánfalvi Sándor jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Barát Zsófia ügyvéd 2021.01.01.

dr. Besenyei Anita jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Bobula Éva ügyvéd 2021.01.01.

dr. Czermann János ügyvéd 2021.01.01.

dr. Csikós Kinga ügyvéd 2021.01.01.

dr. Filemon Edina jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Gábor Eszter Magdolna 

jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Góg Zsuzsanna ügyvéd 2021.01.01.

dr. Görcsi Katalin jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Holle Erzsébet Gyöngyi ügyvéd 2021.01.01.

dr. Joó Katalin ügyvéd 2021.01.01.

dr. Keszei Róbert jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Koós István jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Kovács Éva Mária jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Kovács Kázmérné ügyvéd 2021.01.01.

dr. Petróczki Veronika jogtanácsos  2021.01.01.

dr. Rózsa Emőke Alexandra 

jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Somogyi Ákos ügyvéd 2021.01.01.

dr. Tóth Zsófia Anna ügyvéd 2021.01.01.

Góglné dr. Hegyi Gabriella ügyvéd 2021.01.01.

Hegedüsné dr. Záborszky Csilla 

jogtanácsos 2021.01.01.

  

Kamarai tagsága megszűnt  

 dr. Roczkó Zsuzsanna ügyvéd 2020.11.25.

   

Ügyvédi tevékenység gyakorlása alól 
felfüggesztve  

dr. Hetyei László ügyvéd 2020.11.24.

dr. Gulyás Edina ügyvéd 2020.12.22. 

    

Ügyvédi tevékenységét folytatja  

dr. Dimény Ilona ügyvéd 2020.11.30.

dr. Onder Diána alkalmazott ügyvéd 2020.12.01.

dr. Varga Bettina Dóra jogtanácsos  2020.12.07.

dr. Soóky Saul Márk jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Tánczos Orsolya jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Szalay-Grünvald Krisztina 

jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Racpetin Jaszmina jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Szűcs Nóra ügyvéd 2021.01.01.

dr. Hegedüs Eszter jogtanácsos 2021.01.13.

     

Elhunytak   

dr. Dorka Enikő ügyvéd  2020.10.26.

dr. Németh László ügyvéd 2020.11.04.

dr. Maros Mária ügyvéd 2020.12.02.

dr. Goda Gyula, a Budapesti Ügyvédi Kamara 

örökös tiszteletbeli tagja 2021.01.10.

    

Kamarai tagságáról lemondott  

dr. Török Zsuzsanna ügyvéd 2020.08.31.

dr. Vitkovics Pál Sándor jogtanácsos 2020.10.11.

dr. Juhász S. Nóra alkalmazott ügyvéd 2020.10.27.

dr. Hodula Attila ügyvéd 2020.10.31.

dr. Krakk Bence jogi előadó 2020.11.10.

dr. Orosz Emőke jogi előadó 2020.11.16.

dr. Sári Péter ügyvéd 2020.11.25.

dr. Forró Gabriella jogtanácsos 2020.11.27.

dr. Gernhardt Katalin ügyvéd 2020.11.30.

dr. Jávorné dr. Szabolcs Judit ügyvéd 2020.11.30.

dr. Szendrei Zsuzsanna ügyvéd 2020.11.30.

dr. Kober Erika Anna jogtanácsos 2020.12.15.

dr. Dobi Katalin ügyvéd 2020.12.31.

dr. Fejes Ferenc ügyvéd 2020.12.31.

dr. Hajdu Edit ügyvéd 2020.12.31.

dr. Hegedüs György József ügyvéd 2020.12.31.

dr. Soós B. Tibor ügyvéd 2020.12.31.

dr. Szőnyi Márta ügyvéd 2020.12.31.

Illésné dr. Patay Andrea ügyvéd 2020.12.31.

Langóné dr. Kádár Éva ügyvéd 2020.12.31.

Takácsné dr. Peitler Veronika 

jogtanácsos 2020.12.31.

dr. Szakács Rita ügyvéd 2020.12.31.

     

Kitűnőre, jelesre szakvizsgázottak
2020. december 16.  

dr. Bogdán Edit jogtanácsos JELES

dr. Csordás Dominika ügyvéd JELES

dr. Imre-Ács Rita ügyvéd JELES

dr. Kovács Márk Attila ügyvéd JELES

dr. Mattis Kornél ügyvéd JELES

dr. Nagy Olga ügyvéd JELES

dr. Pock Milán ügyvéd JELES

dr. Sándor Lilian jogtanácsos JELES

dr. Varga Adél jogtanácsos JELES

2021. január 20.  

dr. Csizmár Alexandra ügyvéd JELES                                    

dr. Hauptmann Irma Mária ügyvéd JELES                                    

dr. Kepler Norbert ügyvéd KITŰNŐ                                 

dr. Pál Szilvia Veronika ügyvéd JELES                                    
dr. Priskin Boglárka ügyvéd JELES   
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· SZABADIDŐ ·

Házi vakáció

NYARALÁS 
LEFOGLALVA.

Irány a múzeum!
A világ vezető múzeumai már jóval a ko-
ronavírus felbukkanása előtt igyekeztek 
digitalizálni tárlatukat, de alighanem ők 
maguk sem gondolták, hogy valaha ekko-
ra kereslet lesz majd ezek iránt. Helyez-
kedjen el karosszékében, és induljon el 
privát felfedezőtúrára a londoni British 
Museumban, a New York-i Guggenheim-
ben, a párizsi Louvre-ban, az amszterda-
mi Van Goghban, vagy akár a budapesti 
Magyar Nemzeti Múzeumban!

Alkosson maradandót!
Az idei tél remek időszak arra, hogy fel-
elevenítse azokat az időket, amikor még 
Legót vagy valamilyen makettet kapott 
karácsonyra. 2020-ra a dán márka is fel-
nőtt, és olyan, több ezer darabból álló, 
izgalmas szettek jelentek meg kínálatá-
ban, melyekből a római Colosseumot, egy 
Bugatti Chiront vagy akár a Millenium 
Falcont is megépítheti. Az ennél is na-
gyobb kihívásra vágyókat és persze kellő 
kézügyességgel rendelkezőket pedig várja  
a makettek világa.

Fejlessze magát!
Ma már messze nemcsak nyelvet és prog-
ramozást lehet tanulni online kurzuso-
kon, hanem lényegében mindent – és ezt 

most szó szerint kell érteni. Az idei télből 
hátralévő időszak kiváló lehetőségnek 
ígérkezik arra, hogy megvalósítsa régóta 
húzódó önfejlesztési vágyait, legyen az 
egy francia főzőkurzus, egy hangszeren 
való játék vagy a kvantummechanikában 
való elmélyülés.

Koncertet a nappaliba!
Ha eddig azt gondolta, hogy a koncertfil-
mek kizárólag arra jók, hogy a nagyáru-
házak tévéosztályán lehessen velük de-
mózni a vásárlóknak, akkor a koncertek 
ideiglenes megszűnésével itt az ideje 
átértékelnie nézetét. Bármilyen zenéért 
rajongjon is, rengeteg jobbnál jobb felvé-
telt talál, az előadók között pedig számos 
olyan akad, aki most, közönség nélkül, 
egy kamerának ad élő koncertet.

Ne eresszen le!
A téli hónapokban hajlamosak vagyunk 
kicsit elengedni magunkat, a megválto-
zott körülmények miatt viszont idén oko-
sabb döntés, ha tudatosan odafigyelünk a 
mozgásra. A WHO ajánlása szerint heten-
te legalább 150 perc mérsékelten intenzív 
vagy 75 perc intenzív mozgás ajánlott, 
ezek betartásához pedig hasznos lehet 
okostelefonos applikáció használata, ami 
jelzi, ha ideje egy kicsit aktivizálódnia.

Főzzön valami izgalmasat!
Enni szinte mindenki szeret, a főzés 
azonban csak kevesek kedvelt elfoglaltsá-
ga. Ha már étterembe nem lehet menni, 
válasszon ki egy nem szokványos, de an-
nál jobbnak tűnő receptet a könyvespol-
con sorakozó gasztrokönyvek egyikéből, 
szerezze be hozzá az alapanyagokat, és 
lepje meg vele magát és szeretteit!

Foglalja le a nyaralását!
Mindannyian bízunk abban, hogy a je-
lenlegi koronavírus-helyzet csupán egy 
rossz álomnak tűnik majd nyárra, leg-
alábbis újra lehet majd szabadon utazni. 
Ilyen helyzetben mi más lenne jobb az év 
legsötétebb napjaiban annál, mint nya-
ralási desztinációkat és szálláshelyeket 
nézegetni?! 

Örök klasszikusok
Az irodalom nagy 
klasszikusai évszázadok 
óta bizonyítanak 
a hosszú téli estéken.

Kertészet a szobában
Ha télen sikerül életben 

tartania szobanövényeit, 
akkor nyáron sem lesz  

velük gondja.

Ezen a télen legtöbbeknek elmarad a síelés, a hüttében forraltborozás vagy éppen a távoli, meleg és 
napsütéses helyen töltött téli vakáció. Ha helyettesíteni nem is lehet ezeket, akadnak olyan, valóban 
izgalmas programok, melyekért még csak el sem kell hagynia az otthonát.

Ez a program tökéle-
tes eszképizmust kínál 
a jelen helyzetből, 
amiben mi is őszin-
tén elhisszük: a szebb 
napok már a fasorban 
vannak!IL
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· BÜK TAGSÁG ·

Személyi hírek
Ügyvédi tevékenységét szünetelteti  

dr. Zelei András jogtanácsos 2020.08.05.

dr. Fülöp Tímea jogtanácsos 2020.09.25.

dr. Hodgyai Annamária Beáta 

jogtanácsos 2020.10.27.

dr. Kovács Edit jogtanácsos 2020.11.24.

dr. Soós Lívia jogtanácsos 2020.11.24.

dr. Biró Marcell jogtanácsos 2020.12.01.

dr. Kalas Renáta ügyvéd 2020.12.01.

dr. Kókai Ildikó ügyvéd 2020.12.01.

dr. Sarkadi Györgyi ügyvéd 2020.12.01.

dr. Schmidt Ádám ügyvéd 2020.12.01.

Szmolicza Ákosné dr. Szabados Mónika 

jogtanácsos 2020.12.01.

dr. Homoki Anna alkalmazott ügyvéd 2020.12.02.

dr. Varga Zoltán ügyvéd 2020.12.03.

dr. Pozsgai-Szabó Virág 

alkalmazott ügyvéd 2020.12.07.

Némethné dr. Csák Ildikó ügyvéd 2020.12.07.

dr. Kontra-Tremmel Katalin 

jogtanácsos 2020.12.10.

dr. Gali Gréta ügyvéd 2020.12.14.

dr. Németh Zsófia jogtanácsos 2020.12.15.

dr. Pordánné dr. Éles Andrea 

jogtanácsos 2020.12.17.

dr. Hétvári Dávid jogtanácsos 2020.12.19.

dr. Perényi Katalin ügyvéd 2020.12.20.

dr. Nagy Dorottya ügyvéd 2021.01.01.

dr. Ajtai Beáta jogtanácsos 2021.01.01.

dr. B. Szabó Gábor ügyvéd 2021.01.01.

dr. Bánfalvi Sándor jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Barát Zsófia ügyvéd 2021.01.01.

dr. Besenyei Anita jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Bobula Éva ügyvéd 2021.01.01.

dr. Czermann János ügyvéd 2021.01.01.

dr. Csikós Kinga ügyvéd 2021.01.01.

dr. Filemon Edina jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Gábor Eszter Magdolna 

jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Góg Zsuzsanna ügyvéd 2021.01.01.

dr. Görcsi Katalin jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Holle Erzsébet Gyöngyi ügyvéd 2021.01.01.

dr. Joó Katalin ügyvéd 2021.01.01.

dr. Keszei Róbert jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Koós István jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Kovács Éva Mária jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Kovács Kázmérné ügyvéd 2021.01.01.

dr. Petróczki Veronika jogtanácsos  2021.01.01.

dr. Rózsa Emőke Alexandra 

jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Somogyi Ákos ügyvéd 2021.01.01.

dr. Tóth Zsófia Anna ügyvéd 2021.01.01.

Góglné dr. Hegyi Gabriella ügyvéd 2021.01.01.

Hegedüsné dr. Záborszky Csilla 

jogtanácsos 2021.01.01.

  

Kamarai tagsága megszűnt  

 dr. Roczkó Zsuzsanna ügyvéd 2020.11.25.

   

Ügyvédi tevékenység gyakorlása alól 
felfüggesztve  

dr. Hetyei László ügyvéd 2020.11.24.

dr. Gulyás Edina ügyvéd 2020.12.22. 

    

Ügyvédi tevékenységét folytatja  

dr. Dimény Ilona ügyvéd 2020.11.30.

dr. Onder Diána alkalmazott ügyvéd 2020.12.01.

dr. Varga Bettina Dóra jogtanácsos  2020.12.07.

dr. Soóky Saul Márk jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Tánczos Orsolya jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Szalay-Grünvald Krisztina 

jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Racpetin Jaszmina jogtanácsos 2021.01.01.

dr. Szűcs Nóra ügyvéd 2021.01.01.

dr. Hegedüs Eszter jogtanácsos 2021.01.13.

     

Elhunytak   

dr. Dorka Enikő ügyvéd  2020.10.26.

dr. Németh László ügyvéd 2020.11.04.

dr. Maros Mária ügyvéd 2020.12.02.

dr. Goda Gyula, a Budapesti Ügyvédi Kamara 

örökös tiszteletbeli tagja 2021.01.10.

    

Kamarai tagságáról lemondott  

dr. Török Zsuzsanna ügyvéd 2020.08.31.

dr. Vitkovics Pál Sándor jogtanácsos 2020.10.11.

dr. Juhász S. Nóra alkalmazott ügyvéd 2020.10.27.

dr. Hodula Attila ügyvéd 2020.10.31.

dr. Krakk Bence jogi előadó 2020.11.10.

dr. Orosz Emőke jogi előadó 2020.11.16.

dr. Sári Péter ügyvéd 2020.11.25.

dr. Forró Gabriella jogtanácsos 2020.11.27.

dr. Gernhardt Katalin ügyvéd 2020.11.30.

dr. Jávorné dr. Szabolcs Judit ügyvéd 2020.11.30.

dr. Szendrei Zsuzsanna ügyvéd 2020.11.30.

dr. Kober Erika Anna jogtanácsos 2020.12.15.

dr. Dobi Katalin ügyvéd 2020.12.31.

dr. Fejes Ferenc ügyvéd 2020.12.31.

dr. Hajdu Edit ügyvéd 2020.12.31.

dr. Hegedüs György József ügyvéd 2020.12.31.

dr. Soós B. Tibor ügyvéd 2020.12.31.

dr. Szőnyi Márta ügyvéd 2020.12.31.

Illésné dr. Patay Andrea ügyvéd 2020.12.31.

Langóné dr. Kádár Éva ügyvéd 2020.12.31.

Takácsné dr. Peitler Veronika 

jogtanácsos 2020.12.31.

dr. Szakács Rita ügyvéd 2020.12.31.

     

Kitűnőre, jelesre szakvizsgázottak
2020. december 16.  

dr. Bogdán Edit jogtanácsos JELES

dr. Csordás Dominika ügyvéd JELES

dr. Imre-Ács Rita ügyvéd JELES

dr. Kovács Márk Attila ügyvéd JELES

dr. Mattis Kornél ügyvéd JELES

dr. Nagy Olga ügyvéd JELES

dr. Pock Milán ügyvéd JELES

dr. Sándor Lilian jogtanácsos JELES

dr. Varga Adél jogtanácsos JELES

2021. január 20.  

dr. Csizmár Alexandra ügyvéd JELES                                    

dr. Hauptmann Irma Mária ügyvéd JELES                                    

dr. Kepler Norbert ügyvéd KITŰNŐ                                 

dr. Pál Szilvia Veronika ügyvéd JELES                                    
dr. Priskin Boglárka ügyvéd JELES   

FOLYÓIRAT A BUDAPESTI 
ÜGYVÉDI KAMARA TAGJAINAK

A tartalomért felel: dr. Tóth M. Gábor, elnök

Felelős szerkesztő: Bus István

Szerkesztő: Vida Ferenc

Kiadó: Manager Invest Bt.

E-mail: pestiugyved@thecontentist.hu

Tartalomgyártás és layout:
The Contentist

Nyomda: IPress Center CE Zrt.
2600 Vác, Nádas utca 4–8.

www.ipresscenter.hu

The ConThe ConThe C tentistntistntisA Budapesti Ügyvédi Kamara tagjairól és nyilvántartottairól naprakész információk a Magyar Ügyvédi 
Kamara honlapján, az Országos Ügyvédi Nyilvántartásban az alábbi elérhetőségen találhatóak: 
www.magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/ 
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· KULTÚRA ·

BERÉNYI ANDRÁS – MORBER JANKA:

Ügyvéd a konyhámban
Egy ügyvéd nemcsak alapos keresetlevelet tud 
fogalmazni vagy hatásos perbeszédet mondani, de a 
konyhában is emlékezeteset tud alakítani. Ennek egyik 
következménye ez a cseppet sem hagyományos sza-
kácskönyv, melyben ügyvédek osztják meg saját vagy 
kedvenc receptjeiket, legyen szó kovászos kenyérről, 
pho levesről vagy szuvidált kacsamellről. HVG-ORAC

PRESSER GÁBOR:

Presser könyve I.
Kevés olyan előadó van ma Magyarországon, akinek 
munkássága generációk életére gyakorolt meghatá-
rozó hatást – Presser Gábor ezek egyike. Régóta várt 
életrajzi könyvének első része tavaly év végén jelent 
meg, melyből a fiatalabbak megismerhetik a hatva-
nas-hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországát, az 
idősebbek pedig sok szempontból új megvilágításba 
helyezhetik azt. Helikon Kiadó

KISS TIBOR NOÉ:

Beláthatatlan táj
Ne riassza el az olvasót a könyv első oldalainak ho-
mályos, szabadversszerű szövege! Kiss Tibor Noé az 
olvasóba sulykolt mondandó helyett inkább saját érzé-
seket és gondolatokat kíván kelteni. A szerző legújabb 
prózájában négy különböző ember sorsa találkozik és 
fűződik össze egy baleset következtében. Magvető

Nézni
STREAMEK

IZGALMAK A FÖLD ALATT

Ásatás 
(The Dig)
A közvetlenül a második 
világháború előtt játszódó 
filmben egy tehetős özvegy-
asszony felbérel egy amatőr 
régészt, hogy tárja fel 
a birtokát. A Ralph  Fiennes 
által játszott főszereplő 
elképesztő dolgokat talál 
a föld alatt, miközben a feje 
fölött egyre alacsonyabban 
szállnak el a vadászrepülők.
Netflix

A MÉLYBŐL A CSÚCSRA

Tiger
Mindenki ismerni véli Tiger 
Woodsot: ő az a fekete ame-
rikai, aki éveken át könyörte-
lenül földbe döngölte a világ 
legjobb golfozóit, majd csú-
nya magánéleti botrányba 
keveredett, aminek a végén 
minden elveszni látszott. 
A kétszer másfél órás 
filmből ennél sokkal-sokkal 
árnyaltabb kép rajzolódik 
ki a fiúról, akit az apja elké-
pesztő nyomás alá helye-
zett, és aki később, amikor 
már mindeni leírta, képes 
volt visszatérni a csúcsra.
HBO GO

VIRTUÁLIS SZÍNPADOK

e-Színház
Csak tippelni lehet, mikor 
tudja ismét lehajtani a né-
zőtér epedarugós székét, 
és megnézni élőben egy 
darabot. Hogy addig se 
maradjon színdarab nélkül 
a kultúrakedvelő közönség, 
létrehozták az e-Színházat, 
melyen tucatnyi intézmény 
darabjai közül lehet válo-
gatni. A bevételt az alkotók, 
valamint a színházak kapják.
eszinhaz.hu

Kultúraápolás mindenkinek

K
ul

tú
ra

„A kultúra vékony máz, s ha nem ápoljuk, akkor ez a máz válsághelyzetben pillanatok alatt leolvad 
rólunk” – mondta Csányi Vilmos. Most adunk néhány ötletet, mivel tudja ápolni ezt.

AZ ÉTKEZÉS JOGÁN

Házhoz megy a KIOSK Budapest
Becsempésszük az autentikus KIOSK élményt 
a budapesti otthonokba, így továbbra sem kell 
lemondania a város legropogósabb rántott 
húsáról, sem a világhíres KIOSK mákos gubáról 
sem. Csemegézzen gluténmentes, egészséges 
ételeinkből, minőségi alapanyagokból készült, 
naponta változó ebédmenü-kínálatunkból, és 
használja a 10%-ra jogosító kedvezménykódun-
kat akár a rendeles.kiosk-budapest.hu oldalon!
Kiszállítási kerületek:
I., II., III., V., Vl., Vll., Vlll., lX., Xl., XII., Xlll., XlV.
KÓD: KIOSKUGYVED10
Promóció ideje: 2021. 02. 01. – 03. 31.

Enni & inni
G A S Z T R O

Olvasni
KÖ NY V E K
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Negyvennyolc éve a Budapesti Ügy-
védi Kamara tagja – de nemcsak 
jogi, hanem teológiai végzettséggel 

is rendelkezik. Irodalmi tevékenysége – 
publicista és novellista – olyan jelentős, 
hogy a tavalyi évben József Attila-díjjal 
tüntették ki. Ráadásul meglehetősen jó 
a halászléreceptje is, amit az alábbi inter-
júban megoszt az olvasókkal.

– Hogyan hivatkozik önmagára: ügy-
védként vagy íróként? 
– Azt szoktam mondani, hogy jobb napja-
imban író vagyok, rosszabb napjaimban 
ügyvéd. Szívem szerint egész életemben 
csak író lettem volna. De hát valamiből el 
kell tartani egy családot is – és hát az iro-
dalom: szerelem, ugye.

– Azt írja az egyik novellájában, hogy 
a  jogi nyelv meglehetősen rossz hatás-
sal van az írói munkásságra. 
– Ez sajnos így van. A jogásznyelv – mint 
minden szakmának a nyelve – sajátos 
bikk fanyelv. Rossz hatással van, ha az em-
ber szépirodalmat ír. De fordítva is igaz, 
mert az irodalom viszont jó hatással van 
a jogi nyelvre. Nagyon sokszor használom 
perirataimban a különféle irodalmi for-
mákat, metaforákat, jelzőket, szimbólu-
mokat – és néha ezt egyes kollégák félre is 
értik. Azt szoktam mondani, hogy eddig 
megjelent életművem száz kötetéből hét-

nyolc szépirodalom, a további kilencven 
pedig: szerződések, periratok.

– Tavaly kapott József Attila-díjat. 
Mekkora volt a buli?
– A családdal – unokákig bezárólag – el-
mentünk vacsorázni. De attól nem lettem 
jobb író, hogy József Attila-díjat kaptam.

– De azért csak jólesett…
– Hát, jobban, mint egy szerencsétlen íté-
let!

– Valahol azt nyilatkozta, ahhoz, hogy 
az ember az életet teljességében meg 
tudja élni, filozófiára, teológiára és 
gasztronómiára kéne tanítani.
– Ezt régóta állítom. Persze van ebben 
egy kis irónia is, de lássuk be, az ember 
három összetevőből áll össze: lélek, szel-
lem és test. A léleknek megfelel a teológia, 
a  szellemnek a filozófia, a testnek pedig 
a gasztronómia. A teljes emberi élet ezál-
tal olyan, akár egy háromlábú szék. Ha az 
egyik láb hiányzik, felborulunk. Túlzás-
ba nem kell vinni egyiket sem, és ha ezt 
betartjuk, biztosan harmonikus lesz az 
életünk.

– Mi volt az utolsó nagy gasztronómiai 
élménye?
– A bajai halászlé, amit karácsony este 
főztem.

– Mi a titka a jó bajai halászlének?
– Három fontos összetevője van. A jó ma-
gyar vöröshagyma, a nagyon finom Ka-
locsa környéki paprika, és persze a jó és 
sokféle hal. Ebből a háromból, ha a kellő 
arányokban vegyítjük, fantasztikus ered-
ményt tudunk kapni. A bajai halászlé 
nem szegedi, vagyis nem passzírozunk, 
nem főzünk elő. Egyszerűen betesszük 
a feldarabolt hagymát a kondér aljára, rá-
tesszük a már besózott haldarabokat, és 
amikor már elforrta a habját, beletesszük 
az őrölt paprikát. Huszonöt perc múlva 
kész a friss, finom halászlé. Sok bará-
tom, aki megnyalja utána mind a tíz ujját, 
mindig szörnyülködik, hogy ez micsoda 
munka lehetett! Én meg mondom, hogy 
tulajdonképpen ez a világ legegyszerűbb 
étele. Amúgy az embernek végső soron 
mindig az ízlik legjobban, amit gyerek-
korában megszokott. Én a bajai, fantasz-
tikus nagyanyámtól tanultam főzni. Írói 
példaképeim is hárman vannak: Eötvös 
Károly, a gyakorló ügyvéd és író, Széche-
nyi Zsigmond a maga ironikus humorá-
val, és a nagyanyám. Utóbbi sosem írt egy 
sort sem, de olyan dramatikusan mesélt, 
hogy ebből rengeteget tanultam.

– Mi az, ami Önre vár 2021-ben? 
– A legfontosabb, hogy abbahagyjam az 
ügyvédi pályát. Negyvennyolc éve vagyok 
a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, és 
most már úgy érzem, hogy a hátralevő 
éveimet, hogyha a Jóisten engedi, már 
csak a családdal, az unokákkal és a szép-
irodalommal töltsem. Ez a kitűzött cél. 
Ezt már több éve ígérem magamnak, de 
eddig még egyszer sem sikerült.

– Mitől lesz valaki jó ügyvéd?
– Van egy szükséges alap, a szakmai tudás: 
olyan, mint jégkorongozónak, hogy tud 
korcsolyázni. Amúgy háromféle jogász 
van. Van a tisztességes jogi iparos, aki 
mindig szépen ácsolt munkákat tesz le, és 
ezt a bírák is megértik. Van, aki abszolút 
nem ért a joghoz és hülyeségeket ír – saj-
nos nem kevesen. És van a jog Mozartja – 
életemben talán egy-kettővel találkoztam. 
Aki olyan fantasztikus újdonságot hoz egy 
perbe megoldásként, ami senkinek nem 
jutott eszébe. Legjobban a jogi iparosok 
élnek meg – ami jó, mert a tisztességesen 
előállított munka olyan, mint egy jól meg-
faragott szék vagy egy jó versláb.

· SZABADIDŐ ·

„A tisztességes jogi munka olyan, 
akár egy jó versláb” DR. JÁVOR BÉLA
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Ügyvéd a konyhámban
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fogalmazni vagy hatásos perbeszédet mondani, de a 
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következménye ez a cseppet sem hagyományos sza-
kácskönyv, melyben ügyvédek osztják meg saját vagy 
kedvenc receptjeiket, legyen szó kovászos kenyérről, 
pho levesről vagy szuvidált kacsamellről. HVG-ORAC

PRESSER GÁBOR:

Presser könyve I.
Kevés olyan előadó van ma Magyarországon, akinek 
munkássága generációk életére gyakorolt meghatá-
rozó hatást – Presser Gábor ezek egyike. Régóta várt 
életrajzi könyvének első része tavaly év végén jelent 
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idősebbek pedig sok szempontból új megvilágításba 
helyezhetik azt. Helikon Kiadó
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Beláthatatlan táj
Ne riassza el az olvasót a könyv első oldalainak ho-
mályos, szabadversszerű szövege! Kiss Tibor Noé az 
olvasóba sulykolt mondandó helyett inkább saját érzé-
seket és gondolatokat kíván kelteni. A szerző legújabb 
prózájában négy különböző ember sorsa találkozik és 
fűződik össze egy baleset következtében. Magvető
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Ásatás 
(The Dig)
A közvetlenül a második 
világháború előtt játszódó 
filmben egy tehetős özvegy-
asszony felbérel egy amatőr 
régészt, hogy tárja fel 
a birtokát. A Ralph  Fiennes 
által játszott főszereplő 
elképesztő dolgokat talál 
a föld alatt, miközben a feje 
fölött egyre alacsonyabban 
szállnak el a vadászrepülők.
Netflix

A MÉLYBŐL A CSÚCSRA

Tiger
Mindenki ismerni véli Tiger 
Woodsot: ő az a fekete ame-
rikai, aki éveken át könyörte-
lenül földbe döngölte a világ 
legjobb golfozóit, majd csú-
nya magánéleti botrányba 
keveredett, aminek a végén 
minden elveszni látszott. 
A kétszer másfél órás 
filmből ennél sokkal-sokkal 
árnyaltabb kép rajzolódik 
ki a fiúról, akit az apja elké-
pesztő nyomás alá helye-
zett, és aki később, amikor 
már mindeni leírta, képes 
volt visszatérni a csúcsra.
HBO GO

VIRTUÁLIS SZÍNPADOK

e-Színház
Csak tippelni lehet, mikor 
tudja ismét lehajtani a né-
zőtér epedarugós székét, 
és megnézni élőben egy 
darabot. Hogy addig se 
maradjon színdarab nélkül 
a kultúrakedvelő közönség, 
létrehozták az e-Színházat, 
melyen tucatnyi intézmény 
darabjai közül lehet válo-
gatni. A bevételt az alkotók, 
valamint a színházak kapják.
eszinhaz.hu

Kultúraápolás mindenkinek

K
ul

tú
ra

„A kultúra vékony máz, s ha nem ápoljuk, akkor ez a máz válsághelyzetben pillanatok alatt leolvad 
rólunk” – mondta Csányi Vilmos. Most adunk néhány ötletet, mivel tudja ápolni ezt.

AZ ÉTKEZÉS JOGÁN

Házhoz megy a KIOSK Budapest
Becsempésszük az autentikus KIOSK élményt 
a budapesti otthonokba, így továbbra sem kell 
lemondania a város legropogósabb rántott 
húsáról, sem a világhíres KIOSK mákos gubáról 
sem. Csemegézzen gluténmentes, egészséges 
ételeinkből, minőségi alapanyagokból készült, 
naponta változó ebédmenü-kínálatunkból, és 
használja a 10%-ra jogosító kedvezménykódun-
kat akár a rendeles.kiosk-budapest.hu oldalon!
Kiszállítási kerületek:
I., II., III., V., Vl., Vll., Vlll., lX., Xl., XII., Xlll., XlV.
KÓD: KIOSKUGYVED10
Promóció ideje: 2021. 02. 01. – 03. 31.

Enni & inni
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Mikor igyunk gyomorkeserűt? Erre éppen úgy nincsen szabály, mint a kocsonyafőzésre. Van-
nak családi hagyományok, vannak nagybácsik, akik biztos tanáccsal rendelkeznek ilyen 
fontos kérdésben, vannak emlékek a nagypapáról, hogy mikor itta és mennyit, de jobb, ha 

mindenki maga dönti el, sokéves gyakorlat után, hogy neki mikor és hogy esik jól. Én rendszerint 
fél órával vacsora előtt szoktam tölteni magamnak egy háromcentes pohárba, és a vacsoráig terjedő 
időben szép lassan elszopogatom. Mert a gyomorkeserű nem pálinka. A pálinkát egy mozdulattal 
kell leküldeni, és utána azt kell mondani, nem is mondani, csak a torkon át kiköszörülni, hogy: hr-
rrmmmm! Mert ezt a szót nem te mondod, hanem a pálinka szól vissza: köszönöm, már jó helyen 
vagyok. A fröccsöt és a sört is le kell hajtani, magam a pezsgőről is ezt vallom, azért olyan kicsi egy 
pezsgőspohár, mert exre termett. De a gyomorkeserűt nem szabad lehajtani.
Vannak amolyan deviáns elemek, akik úgy tesznek vele, mint egy pohár pálinkával, de azok nem 
érdemlik meg a digestivót. A gyomorkeserűt, mint egy szép asszonyt, nem elkapkodva, lassan, 

olyan lassan, amilyen lassan csak lehet, úgy szabad kibontani a ruhájából, cseppenként, kor-
tyolgatva, minden testrészére, amely felszabadul, egy-egy csókot adva a vállától a lába ujjáig, 

és csak semmi sietség, ilyenkor a sietség a legnagyobb vétek, hiszen nem az eredmény, ha-
nem a folyamat a lényeg, mint egy jó társaságban a kirándulás, nem a csúcsra érés, hanem 

a  menés a fontos, hisz ha a csúcsra érsz, akkor vége az örömöknek.
A sörből nem lehet fél decit inni, mert az semmit sem ér, olyan kevés, amely nem adja 

ki magát. A legkisebb méret a kétdecis pikoló, jobb a háromdecis pohár, de az iga-
zi a félliteres korsó. Fröccsből a legkisebb mérték a kisfröccs, de jobb a nagy-

fröccs, még jobb a hosszúlépés. Nagy melegben, hosszú szomjazás után, 
a kézfején átfordítva, lehetőleg egy hajtásra, akkor helyén van a világ is, 

a szomjúság is, meg a sör is, fröccs is. Viszont pezsgőből nem lehet 
fél litert, három vagy két decit inni egy hajtásra, mert az meg sok. 

Pezsgőből az egy deci (inkább csak fél) a maximum, több nem jár, 
többet nem illik – a sok néha kevesebb az elégnél.

A gyomorkeserű viszont az az ital, amelyből egy csepp is elég, 
mert abban az egy cseppben ugyanúgy benne van az ital tel-

jessége, mint a fél deciben. A gyomorkeserűs pohárka alján 
megmaradt, a teljes mennyiség felhörpintése után ösz-

szefolyt egy csepp még a nyelvünk hegyével felemelhető, 
mikronnyi mérték is elegendő, sosem hagyom veszni. 
S mily kecses, ha egy szépasszony hegyes nyelvét óvato-
san, hogy senki se lássa, kinyújtja, és mint a lepke a szí-
vószájával, felnyalja azt az utolsó fél csöppet. Ilyenkor 
igazat kell adjak Krúdy Gyulának, aki az asszonyokról 
azt mondta volt Szindbád úr által: – Kígyó, kígyó!
Én evés előtt iszom, de ha rossz a gyomrom, akkor 
evés után is, mert javítja az emésztést, és kellemes 
szájízt kölcsönöz, amely hosszú percekre, akár ne-
gyedórákra is megmarad. Oly hosszan, hogy amikor 
már a kávé íze rég elenyészett, még a legkiválóbb bor 

is már csak emlék, a gyomorkeserű még mindig ott él 
az ínyen és a nyelv láthatatlan bimbóiban.

Gyomorkeserű, ízlelgetem a magyar fogalmat, miért 
nem mondjuk semmire, hogy gyomorédes, gyomorsa-

vanyú, gyomorsós, miért csak a digestivo kaphatja ezt 
a jelzőt, mert hiszen az ízek nem a gyomorban képződnek. 

Mégis a gyomorkeserű az összes ital közül a legjobban fejezi 
ki az életet, amely keserű is, meg édes is, ahogy anyám egyik 

tanára mondta volt: – Cukor az élet, csak szopni kell tudni! Ma 
már azt mondanám: – Keserű az élet, csak inni kell tudni! Ha 

szigorúan vesszük, maga az élet is egy keserűséggel kezdődik, a jó 
meleg anyaméhből, a békés sötétségből kikerülve a fényes napvilágra, 

tehetetlenül sírunk, mert nem erre számítottunk, de később mégis eb-
ből a keserű élményből egyszer csak majd édes élet lesz, dolce vita, amelyet 

mégis hogy szeretünk, s ragaszkodunk hozzá mohón a végletekig. Hát persze 
hogy nincs jobb, mint egy pohárka gyomorkeserű, amely egyenlő az élettel.

Mundus Kiadó, 2006, részlet

Gyomorkeserű
J Á V O R  B É L A


