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ÜGYVÉD

FMÜK elnökségi tagja
MÜK küldöttgyűlés választott tagja
Ügyvédi tevékenységemet 2007. évben kezdtem, partnerként abban a budapesti ügyvédi

irodában, ahol jelölti éveimet töltöttem. 2012 évben önálló iroda alapítása mellett
döntöttem, melynek székhelyéül szülővárosomat, Székesfehérvárt választottam.

A Petia Ügyvédi Iroda keretében elsősorban polgári-gazdasági ügyekkel, csőd- és

felszámolási eljárásokkal foglalkozom, jelentős peres aktivitás mellett. Büntető ügyekben

kirendelések alapján látok el tevékenységet.

Munkámat az iroda alapítása óta - változó számban - ügyvédjelöltek segítik.
KAMARAI
TEVÉKENYSÉG
BEMUTATÁSA

A jelenlegi választási ciklusban a Kamara szerveinek működésében a fegyelmi bizottság

tagjaként vettem részt, illetve a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyletének
megyei tagjait választott küldöttként képviselem a MÜBSE küldöttgyűlésein.

A választott tisztségek ellátásán túl igyekeztem a kamara részére küldött – elsősorban az

elektronikus ügyintézés jogi és technikai kérdéseit, de adott esetben bármely egyéb
ügyvédi munkát érintő – észrevételeimmel, javaslataimmal igyekszem hozzájárulni az
ügyvédséget érintő problémák megoldásához, vagy legalább egyszerűsítéséhez.
JELÖLTI PROGRAM

Az ügyvédi tevékenységet végzőknek napjainkban igen jelentős és több irányból érkező
kihívásokkal kell megküzdeni, amelyek között egyaránt találhatunk jogi (teljes eljárásjogi
joganyag cserélődése és ebből eredő anomáliák felmerülése), technikai (elektronikus
ügyintézés)

illetve

strukturális

(ügyvédi

utánpótlás

kérdései,

fiatal

távolmaradása az ügyvédi szakmától) jellegű problémákat és feladatokat.

jogászok

Amennyiben a fenti tisztségek betöltésére bizalmat kapok a kar tagjaitól munkám
keretében az alábbi fő súlypontok szem előtt tartásával és érvényesítésével kívánom
feladataimat ellátni:
•

Ügyvédi tevékenység során kötelezően alkalmazandó informatikai megoldások
ésszerűsítése, működési anomáliáinak csökkentése

•

Informatikai

háttértudást

kamara általi támogatása
•

igénylő

jogalkalmazási,

jogértelmezési

kérdések

Felmerülő jogértelmezési problémák kezelése, kritikai észrevételek hangsúlyos
érvényesítése más jogalkalmazók (pl. bíróság, ügyészség, hatóságok) és
jogalkotói irányba

•

A jogalkalmazás gyakorlati szempontjainak hangsúlyos érvényesülése (ésszerű, a
mindennapi

munka

során

ténylegesen

alkalmazható

elfogadtatása, „elefántcsont-torony szemlélet” csökkentése

•

jogi

megoldások

Ügyvéd-utánpótlás biztosítása: joghallgatók, frissen végzett jogászok ügyvédi

pálya irányába terelése, részükre képzés és fejlődési lehetőség biztosítása,
komplex kamarai program („Leckekönyvtől a szárazbélyegzőig”) kidolgozása a
pályára lépéshez

TÁMOGATÁS
KÉRÉSE

Tisztelt Kamarai Tagok, Kedves Kollégák!
Amennyiben eddigi kamarai tevékenységem, illetve vázolt programom alapján a megjelölt
tisztségek általam történő betöltését támogatják, úgy kérem, hogy ajánlásukkal, illetve a
választói közgyűlésen szavazataikkal segítsék megválasztásomat.
Támogatásukat ezúton is köszönöm!
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