
 

 
 

Dr. Szabó Kálmán Dr. Mikó Péter 
Jelentkezés az alábbi tisztségekre: 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara titkári posztjára,  
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara küldöttjének a 
Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésébe,  
Tagfelvételi Bizottság tagságára. 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnöki posztjára, 
megválasztása esetén hivatalból tagja a Magyar Ügyvédi 
Kamara elnökségének, Küldöttgyűlésének és a területi 
Tagfelvételi Bizottságnak. 

Szakmai önéletrajz 
1954. február 27-én Székesfehérvárott 
születettem. A Pécsi Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Karán végeztem 1980-
ban.  
 
Dunaújvárosban töltöttem ügyvédjelölti 
gyakorlati időmet.  
 
1982-től a Székesfehérvári 2. sz. ÜMK tagja 
voltam, önálló irodát 1991-ben alapítottam.  
 
1992-től Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 
elnökségi tagja és egyben titkára vagyok 
jelenleg is. A Magyar Ügyvédi Kamara teljes 
ülésének vagyok a tagja. 
 
1995-tól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett szervezett Állandó Választottbíróság 
bírája lettem. Számos belföldi ügyben jártam el 
tanács tagjaként, elnökeként, illetve 
egyesbíróként.  
 
Második évtizede vagyok jogi szakvizsgák 
cenzora a polgári jog és a gazdasági jog 
területén. 
 
2002-től a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi 
Bizottságának tagjává választottak, 2006-tól az 
egyik fegyelmi fellebbviteli tanács vezetője 
lettem. 2010. óta vagyok a Magyar Ügyvédi 
Kamara fegyelmi főmegbízottja. 
 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2013-ban a 
„Kiváló Ügyvédi Munkáért” kitüntetésben, 
2017-ben pedig az „Ügyvédségért – Pro 
Collegio Advocatorum” kitüntető címben 
részesített. 
 
Publikálok az Ügyvédek Lapjában. 

1946. augusztus 11-én születtem Székesfehérvárott. 
1964-ben érettségiztem a József Attila 
Gimnáziumban. Az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán szereztem diplomát. 
 
1969-től 1972-ig a megyei kamara ügyvédjelöltje 
voltam Dunaújvárosban és Sárbogárdon.  
 
1972. március 01. napjától jelenleg is ügyvédként 
tevékenykedem, 1991-ig a Székesfehérvári 3. sz. 
ÜMK-ban dolgoztam, majd 1991-től egyéni 
ügyvéd vagyok, polgári ügyekkel foglalkozom. 
 
1984-ben a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 
fegyelmi megbízottjává, 1987-ben pedig elnökévé 
választottak, azóta a Magyar Ügyvédi Kamara 
Elnökségének és teljes ülésének is tagja vagyok.  
 
1994. és 2006. között a Magyar Jogász Egylet 
megyei szervezetének elnöki posztját töltöttem be.  
 
1998. és 2002. között a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke voltam, majd 2014. óta a Fejér Megyei 
Területi Választási Bizottság elnöke vagyok. 
 
A Magyar Ügyvédi Kamara 2001-ben a „Kiváló 
Ügyvédi Munkáért” kitüntetésben, 
2014-ben pedig az „Ügyvédségért – Pro Collegio 
Advocatorum” kitüntető címben részesített. 
 
2012-ben megkaptam az állami Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést. 
 
Kamarai elnökként fontosnak tartom a 
kiszámíthatóságot, a segítőkészséget, valamint azt, 
hogy az elnök a tagság érdekeit messzemenően 
képviselje. Ennek kívántam megfelelni az 
eddigiekben és a jövőben is. 

 
 



 
Közreműködtünk az ügyvédi munkaközösségek megfelelő elhelyezésében, majd a felhalmozott 
vagyon privatizációjában, amelynek során az országban egyedülállóan a nyugdíjas kartársaink is 
részeseivé váltak a felosztott javaknak. 
 
Levezényeltük a jogtanácsosok ügyvédi kamarai felvételét, a kamara számítógépesítését, technikai 
megújítását. 
 
Stabilizáltuk a kamara anyagi helyzetét felkészültünk a székház vásárlására, felújítására, amely 2007-
ben vált valóra. Megbirkóztunk a svájci frankos hitellel, annak visszafizetésével. 
 
A kamarai adminisztrációt új alapokra helyeztük. Folyamatosan gondoskodunk a kintlévőségek 
behajtásáról 
 
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával tartós és kiváló együttműködést alapoztunk meg. 
Időről időre konzultálunk a bírósági, cégbírósági, ügyészségi, földhivatali és NAV vezetőkkel, 
amelynek eredményeképp közreműködtünk a gondok kölcsönös megoldásában. 
 
Takarékos gazdálkodásunk eredményeképp a kamra tagdíj egy évtizedet meghaladóan havi 7000.- Ft 
volt, jogszabályváltozás miatt került sor annak emelésére. 
 
Felismertük a szakmai oktatások szükségességét és megszerveztük az ügyvédi oktatást. 
 
Újabb kihívást jelentett a nyakunkba szakadt új jogszabályoknak a megismerése, szakkönyvek 
beszerzése, az elektronikus per fejleményei, valamint a kamarai jogtanácsosok integrálása, felvétele, 
nyilvántartásuk megoldása. 
 
A kamara igazgatási ügyeit igyekeztünk mindig is rugalmasan, gyorsan elintézni.  
 
Szerteágazó nyilvántartási feladataink megoldása mellett megszerveztük a kirendeléseket,  
segítséget nyújtottunk jogszabálykeresők biztosításában valamennyi kamarai tag számára. 
 
Képesek vagyunk jól alkalmazkodni az ügyvédi hivatás megváltozott körülményeihez és 
követelményeihez, a szakmai irányításhoz, kollégáink segítéséhez. Együttműködésünket  
kiegyensúlyozottság, a kölcsönös egymásra utaltság és a megértés jellemzi. 
 
A mértékletesség és kiszámíthatóság, a szélsőségektől mentes vezetés megalapozta kollégáink 
megbecsülését, bizalmát.  

 
 
            Dr. Szabó Kálmán                                                                                       Dr. Mikó Péter 
 
 
 


