Tisztelt Kollégák!

A 2020-ban tartandó időközi választáson a Kamara elnöki tisztéért jelöltként indulok. Hosszú idő óta először
a Kamara tagjainak több jelölt közül lehet választania. A döntés meghozatalát elősegítendő céljaimat a
következők szerint vázolom.
2020. február 1. napjától, - dr. Mikó Péter Elnök Úr – lemondását követően- elnöki jogkörben teljesítem
általános elnökhelyettesi feladataimat, s az azóta megszerzett tapasztalatokra építve is meg tudom határozni
azokat az elveket és célokat, amelyek megválasztásom esetén a Kamara vezetését, illetve munkámat alapozni
kívánom.
Céljaimat a következő területeken fogalmazom meg.
Oktatás:
A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara keretében a kötelező kredit megszerzésére vonatkozó oktatások jól
szervezettek. Helyben és kizárólag kamarai költségen minden kolléga meg tudja szerezni a kötelező pontokat.
Célom az, hogy ez a jövőben is így legyen, tehát ne kelljen más megyébe utazni, illetve fizetni az ügyvédeknek
az oktatás miatt. Ugyanakkor megállapodtunk Veszprém Megyei és a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi
Kamarával, hogy egymás kreditpontos előadásait előzetes jelentkezés alapján kölcsönösen igyekszünk
biztosítani a befogadóképesség határáig.
Ezen a területen annyit kívánok változtatni, hogy a jövőben lehetőleg még jobban figyelembe kívánom venni
az ügyvédi kar igényét az oktatás témáját illetően. Ennek megfelelően olyan előadókat szeretnék a kötelező
pontok megszerzésénél igénybe venni, akik a lehető legaktuálisabb és a legnagyobb számú ügyvédet érdeklő
témában tudnak előadást tartani.
A megye sajátossága, hogy az ügyvédi kar létszáma igazán két településre és vonzáskörzetükre koncentrálódott,
így Székesfehérvárra és Dunaújvárosra. Az eddigi oktatások kizárólag Székesfehérváron valósultak meg, a
jövőben szeretnék Dunaújvárosban is oktatást tartani, annak érdekében, hogy a dunaújvárosi ügyvédek is
helyben juthassanak hozzá ehhez a lehetőséghez.
Kapcsolattartás a hatóságokkal, bíróságokkal, érdekképviselet:
Az ügyvédi kar hétköznapjait leginkább a bíróságokkal és a hivatalokkal való kapcsolattartás határozza meg.
Jelenleg elmondható, hogy a Székesfehérvári Törvényszékkel, valamint a Járásbírósággal korrekt,
kiegyensúlyozott kapcsolat áll fenn. A Törvényszék Elnöke, Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin jó személyes
kapcsolatot ápolt a Kamara vezetésével eddig is és ez a körülmény a vele való közvetlen viszony folytán
vélhetően nem változik. Elnökké választásomat követően szóba kívánom hozni a bíróságokkal való
kapcsolattartás legkényesebb problémáját a tárgyalások kitűzését. Ez a probléma kifejezetten felerősödött az
új Pp. bevezetésével. Mivel az ügyvédi kar jelentős része egyéni ügyvédből, illetve egyszemélyes ügyvédi
irodából áll, sokszor szinte lehetetlen megoldani a tárgyalási ütközéseket. Ennek a problémának a hosszú távú
megoldása összetett és komplex feladat.
Lépéseket kívánok tenni annak érdekében, hogy a bíróságok fokozottan vegyék figyelembe az adott ügyvéd
már kitűzött tárgyalásait, s legyen mód arra, ha az ügyvéd elkerülhesse az ütközést. A tárgyalások kitűzött
időpontja és a tárgyalások megkezdése között ne legyen számottevő időtartam. Ne kényszerű várakozással
teljen el az időnk. Ha mégis összecsúszik két tárgyalás, akkor az ügyvédet a bíró tájékoztassa arról, hogy
ténylegesen mikor kezd tárgyalásba. Meg kívánom vizsgálni azt, hogy van-e mód és milyen költség mellett
arra, hogy az ügyvédek elektronikusan jelezhessék már kitűzött tárgyalásaikat a bíróságon annak érdekében,
hogy ütközésre ne kerüljön sor.
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Földhivatal:
A Földhivatalokkal (akkor is, ha most éppen osztály elnevezést kaptak) kiegyensúlyozott, jó a kapcsolat. A
Földhivatal jogtanácsosa, dr. Bráth Mária elnökségünk tagja. Elő kell segítenünk azt, hogy ügyintézők
javítható hiba esetén rövid úton értesítsék az ügyvédet, semmint elutasításról vagy hiánypótlásról
intézkedjenek, figyelemmel arra is, hogy nincs már másodfok, csak a per.
Mielőtt azonban a pert beadná az ember, célszerű egy kísérletet tenni arra, hátha megoldható az ügy mégis
helyben. Ezt a helyzetet meg kell őrizni.
A Földhivatallal való kapcsolattartás körében erőteljes igényként jelentkezik a kar tagjainak részéről az
elektronikus eljárás bővítésének az igénye. Már most sem lenne technikai akadálya a határozatok elektronikus
kiküldésének. Ez a törekvés teljesen természetes és a jelenlegi járványügyi helyzetben nagyon komoly
segítséget jelentene, ugyanakkor az elektronizálás a Kormányzat tervei között is szerepel. Meggyőződésem
azonban, hogy ezzel az eszközzel „csínján” kell bánni, meg kell teremteni a lehetőséget, de el kell kerülni
annak kötelezővé tételét, mivel a kar tagjainak egy része, főleg az idősebb korosztály erre még nem felkészült.
A Földhivatallal kapcsolatos határozott célom, a már meglévő korrekt munkakapcsolat, fenntartása, erősítése.
Nyomozóhatóság:
A kirendelési lista működik. A lista alapján a kirendelések kiosztásában anomáliák már nem jellemzőek. Ebben
a körben célom annak elérése, hogy a kirendelt védői díjaknak a kifizetése a Nyomozóhatósági eljárásban a
mostaninál zökkenőmentesebben és egyszerűbben történjen. A jelenlegi tapasztalat az, hogy a
Nyomozóhatóság 30 napos fizetési határidővel kéri kiállítani a számlákat és azokat hozzávetőlegesen 60-90
nap alatt fizeti ki. Ez a helyzet azonban nem felel meg a kirendelések szabályainak, ahol a feladat elvégzését
követően mindenki alappal várja az őt megillető díj kifizetését. Azon kollégák helyzete, akik túlnyomórészt
büntetőügyekkel foglalkoznak egyre nehezebben pénzügyi helyzete kerülnek. Erre a helyzetre megoldást
kívánok találni, amely kétirányú: egyrészről egyeztetést kívánok kezdeményezni a számlák határidőben
történő kiegyenlítése érdekében a rendőrhatósággal és a Magyar Ügyvédi Kamarával, másrészt meg kívánom
vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Kamara egy együttműködési megállapodás keretében milyen szerepet tud
felvállalni az előfinanszírozásban.
A többi társhatósággal véleményem szerint jelenleg is kielégítően jó a kapcsolat. Az ilyen kapcsolatokba a
Kamarának akkor kell az érdekérvényesítő jelleggel akkor kell beavatkozni, ha méltánytalan eljárásra kerül
sor az ügyvédekkel szemben. Ebben az esetben természetesen határozott eljárásra van szükség.
Kapcsolat a területi ügyvédi kamarákkal és a Magyar Ügyvédi Kamarával.
A területi és a Magyar Ügyvédi Kamarát is segítségül kell hívni a tagság érdekeinek érvényesítésében, ha a
tagok által felvetett problémák országos szinten is orvoslásra várnak. Erre lehetőséget ad a már kialakult
regionális együttműködés a Veszprémi-, és a Komárom-Esztergomi Ügyvédi Kamarával, ahol dr. Varga
Attilával a Veszprémi Ügyvédi Kamara elnökével és dr. Becker Tiborral a Komárom-Esztergomi Ügyvédi
Kamara elnökével személyes jó kapcsolatom továbbra is biztosíthatja ezt a regionális együttműködést, amely
az érdekképviselet körében is nagyobb lehetőségeket ad.
Az érdekérvényesítés köréből két esetre kívánom ráirányítani a figyelmet. A Magyar Ügyvédi Kamara
kérésünkre segített abban, hogy jelöltjeink ismét vizsgázhassanak, támogatták kezdeményezésünket és sikerült
elérni az Igazságügyi Miniszter Asszony támogatását. A Kamara két ügyvédjelöltje, dr. Hajas Eszter és dr.
Pongrácz Dávid helyzetét átérezve kezdeményeztük a Magyar Ügyvédi Kamaránál a szakvizsgák újraindítását.
Dr. Bánáti János és dr. Csere Bálint felkarolta a kezdeményezést és levelet (200402_MÜK_IM-ME) írtak az
Igazságügyi miniszter asszonynak és a Miniszterelnökségnek. A kérés meghallgatásra talált (MK_20_082és 3/2020 IM r) és rövid időn belül rendelet lett belőle. Részt kell vennünk továbbra is a szabályalkotás és az
autentikus jogértelmezés folyamatában, érvényre kell juttatni a kar helyi érdekeit is. Dr. Szabó Róbert ügyvéd
kartárs kérését segítve megkerestük a Miniszterelnökséget a távelőttemezésre vonatkozó szabályok
értelmezésével kapcsolatban, s a kapott válasz kielégíti a belföldi gyakorlati igényeket (TKF-1-649-2-2020)
országos szinten is.
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Elvek a gyakorlatban:
Szolidaritás a társadalommal. Ebben a körben elnökhelyettesként már konkrét lépéseket tettem, így az
Elnökség döntését kikérve Kamaránk pénzbeli támogatást nyújtott a Székesfehérvári Szent György Kórháznak,
illetve a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháznak.
Az ügyvédség pozitív képének erősítése. A Kamarának lehetősége és kötelessége is, hogy az általános
„ügyvéd képet” javítsa.
Megszervezésre került a „pro bono” (ingyenes, önkéntes és szakszerű) szolgálat lakosság irányába,
(https://www.fehervartv.hu/video/index/30981?jwsource=em) amely jelenleg is működik és rendkívül pozitív
visszajelzéseket adott a Kamara megítélésében.
A veszélyhelyzet megszűnését követően intézményesített formában a „pro bono” szolgálatot állandósítani
kívánom. A szolgálat feltehetően nem a jelenlegi – a rendkívüli helyzet által megkívánt – keretek között
folytatódna, azonban mindenképpen állandósítani kívánom. Természetesen, a nem elég jónak lenni, de annak
is kell látszani elve alapján, megfelelő nyilvánosságot kell biztosítani azoknak a tevékenységeknek, amelyek
alkalmasak az ügyvédség hírének öregbítésére, hogy szabadulhasson az alaptalan megbélyegzettség
bűvköréből.
Érdekvédelem. A Kamara működése legyen kiszámítható: tudják az ügyvédek azt, hogy számíthatnak a
segítségünkre, a Kamara tegye a feladatát, szolgáltasson és feleslegesen semmiképp ne terhelje az ügyvédek
hétköznapi munkáját. A Kamara feladata a kollégák kiszolgálása, valamint érdekeik védelme. Nem szeretnék
olyan Kamarai vezetés részévé válni, amely vezetés felesleges ellenőrzésekkel és számonkérésekkel vegzálja
az ügyvédeket.
Alapelvem, hogy a fegyelmi eljárások keretében is elsődlegesen meg kell védeni az ügyvédet a felesleges és
alaptalan támadásokkal szemben. Mivel másodfokú fegyelmi ügyek tárgyalásában veszek részt, tapasztalom
azt, hogy sok esetben az ellenérdekű fél vagy akár a saját ügyfél is sértettségből vagy egyébként alaptalanul
támadja az ügyvédet. Ezeket az eseteket csírájában el kell folytatni és az ügyet nem eljuttatni fegyelmi
tárgyalásig. Természetesen vannak „főben járó bűnök”, pl. a letéti pénz kezelése körüli szabálytalanság, amely
esetén nem lehet eltekinteni a felelősségre vonástól a Kar a saját jó hírének megóvása érdekében sem.
Számos kollégánk nincs tisztában azzal, hogy mit kell, lehet tennie egy ellene indult fegyelmi eljárásban. Erre
intézményes felkészítés keretében is ki kell térni.
Ahogy az ügyvédnek, úgy a Kamarának is megbízhatónak kell lennie. Tagjainak tudnia kell, hogy a
közigazgatási feladatokat a lehető leggyorsabban, legegyszerűbben, vegzatúra nélkül bonyolítjuk, vigyázunk
a Kamara vagyonára és azt lehetőleg gyarapítjuk.
Igaz ugyan, hogy jelenleg a választás az ügyvédek előjoga, ugyanakkor a Kamara jogtanácsosait is azonos
elbánásban kívánom részesíteni. Számos konkrét ügyben bizonyították, hogy mi is számíthatunk az ő
segítségükre.
Mivel 32 éve dolgozom a pályán, ezen időszak tapasztalatai alapján meggyőződésem, hogy a Kamara
vezetésének munkája során a kiegyensúlyozott, nyugodt légkör biztosítása az egyik legfontosabb feladata.
Kommunikáció. Az elmúlt időszakokban nem kifejezetten ügyvédbarát kommunikáció jellemezte a
médiumokat, s ezen, ha országosan nem is, de helyi viszonyaink közt változtatni kell. Személyes példamutatás
mellett a rólunk kialakított képet árnyalni, befolyásolni szükséges, csak így szerezhetjük vissza a társadalom
megbecsülését.
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Kölcsönös segítségen alapuló együttműködés a kar tagjaival. A jelöltek, jogi előadók, alkalmazott
ügyvédek…..A holnap ügyvédei, jogtanácsosai számára a képzésben tudunk leginkább segíteni. Olyan
kurzusokat is szeretnék indítani, amelyben az ügyvédjelölt nem csak a jogszabályokból kap képzést, hanem
abból is, hogyan kell megközelíteni, megoldani egy problémát, milyen felkészüléssel érhető el nagyobb
eredmény. Már nem csak Kamaránk, hanem Veszprém Megye jelöltjeit is mi képezzük. A principálisok
munkája meglátszik a jelöltek eredményein, ezt segíteni, jutalmazni kell.
Felül kell vizsgálni a kar tagjainak az elismerésére vonatozó eljárásokat, lehetőségeket. Számos kartársunk
önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül vesz részt a kamarai munkában, ezt észre kell venni és támogatni,
jutalmazni kell őket. Ebben kérem az Önök segítségét!
Tisztelt Kollégák!
Köszönöm, hogy lehetőséget adtak programom bemutatására.

Tisztelettel: dr. Neukum Flórián

