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Lassan beköszönt a csillagászati ősz, amely bár hűvösebb időt hoz magával, színvilágával 

bőségesen kárpótol a ruházat vastagabbra váltásáért. Hiába ismerjük az évszakokat, mindig 

tudnak újat mutatni, teljességük mindig másképp mutatkozik meg. Újra és újra érdemesek 

a megismerésre.

Ez a folyóirat a megismerésről szól. Megismerni az ügyvédeket, gondolataikat, véleményüket, 

a szakember mögött bemutatni az embert is – ez az Ügyvédvilág célja hónapról hónapra. 

Az elkövetkező hónapokban szeretnénk az általunk kitűzött célnak megfelelni. Reméljük, 

sikerrel járunk.
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Ügyvéd úr, mi a véleménye a jelenlegi 
társasági jogi szabályozásról, mennyire 
tudja kiszolgálni a valós gazdasági kör-
nyezetet?
Ez, mint tudjuk, már a harmadik gaz-
dasági társaságokról szóló törvény a 
rend szerváltás óta, érzékelhető, hogy 
a jogalkotás próbálja követni az elvárá-
sokat. Jó példa erre, hogy a szeptem-
berben hatályba lépő módosítás levitte 
a kft.-k törzstőkéjét 500 000 forintra, és 
elég utólag befi zetni az összeget, nem 
kell az alapításhoz az igazolást be adni a 
cégbíróságra. Ez az összeg sokkal job-
ban megfelel a magyar jövedelmi viszo-
nyoknak, és versenyképessebbé teszi a 
vállalkozásokat. Végre túljutott a jog-
alkotás azon, hogy a hitelezők védel-
mét a tőkeminimum előírásával akarták 
megoldani, hiszen a hárommilliós törzs-
tőke sem jelentett valós megoldást erre 
a problémára, ráadásul ezt is egymillió 

forintról emelték fel korábban. A fi ze-
tési  fegyelem javítása ugyanis inkább 
kö telmi jogi problematika, társasági jogi 
jogszabályokkal nem lehet kezelni. A bí-
rósági eljárások kiszámíthatósága is 
sokat javítana a helyzeten. Amíg egy 
felszámolás évekig tart, addig számtalan 
lehetőség kínálkozik a vagyon kimen-
tésére. Az új Gt. egyik legjelentősebb 
újdonsága az elismert vállalatcsoport 
bevezetése. Ez a forma átlépi a klasszikus 
vállalkozási szabályokat. Az eddigi jogelv 
az egyes vállalkozások önálló érdek-
érvényesítési szabadságán és védelmén 
alapult, az elismert vállalatcsoport in-
tézménye ezt korlátozhatja. Az irányító 
vállalat egy uralmi szerződés alapján 
beleavatkozhat az irányított vállalat 
üzleti döntéseibe. Az elismert vállalat-
csoport nem rendelkezik önálló jog-
alanyisággal. Az uralmi szerződést kell 
a cégbíróságra bejelenteni. 

De azért én úgy látom, maradtak 
problémás megoldások az új Gt.-ben is.
Igen maradtak. Legjellemzőbb példa 
erre a házastársi közös tulajdonban lévő 
üzletrészek kérdése. A jogszabály szerint 
a bíróság a be nem jegyzett házastárs-
nak juttathat bizonyos mértékű üzlet-
részt. Miközben a polgári jog nem ismer 
ilyen tulajdonszerzési jogcímet, hogy 
bírósági juttatás. Arról nem is beszélve, 
hogy a vállalkozás szabadságát veszé-
lyezteti, ha egy olyan fél is bekerülhet 
a társaságba, akivel a többi alapító vagy 
tulajdonostárs nem tud, vagy nem kíván 
együttműködni. A mostani egyik módo-
sítás oka is az új Gt. azon furcsa szabálya 
volt, hogy vezető tisztségviselő munka-
viszonyban ezt a feladatkört nem lát-

hatta el. Ezt különböző jogi trükkökkel 
próbálták áthidalni, megbízási szerző-
déssel, miközben párhuzamosan kötöt-
tek egy munkaszerződést az ügyvezető-
vel más munkakörre. Gyorsan kiderült, 
hogy ez a szabályozás életszerűtlen, ki 
is iktatták a legutóbbi módosítással.

Mi a véleménye az elektronikus cégeljá-
rásról?
Jövő júniustól csak elektronikus úton 
lehet cégbírósági eljárást kezdeményez-
ni, ezt nagyon fontos megjegyezni. Az 
ügyvéd kollégák egy részétől az új sza-
bályozás jelentős infrastrukturális- és 
ismeretbővítést követel meg, hiszen 
nem mindenki kezeli készségszinten az 
internetet és a szükséges informatikai 
eszközöket. Meg merem kockáztatni, 
hogy ezzel az ügyvédség egy rétegét el 
is zárták az ilyen jellegű megbízásoktól. 
Viszont fi gyelemre méltó, hogy lénye-
gesen gyorsabb és egyszerűbb lesz a 
cégeljárás, és nem utolsósorban olcsóbb 
is. A szerződésminták alkalmazásának 
támogatása is az egyszerűsítés irányába 
mutat. Az elektronikus cégeljárás para-
doxona, hogy ezzel a jogalkotók mintegy 
el is ismerik az eddigi rendszer túl-
bonyolított szabályozását. 

Egyszerűsítették a cégbejegyzést azzal 
is, hogy az aláírási címpéldányért nem 
kell közjegyzőhöz rohanni, az eljáró 
ügyvéd is ellenjegyezheti.

Mennyire felel meg az új Gt. az Európai 
Unió követelményeinek?
A társasági joganyagunk teljesen har-
monikus az EU-szabályozással. Ha vala-
mi ütközés lenne, arra az EU is felhívná 
a fi gyelmet, mint ahogy történt az új 
 TEÁOR kódok bevezetésének előírásával 
is. Egyébként az Uniós követelmények 
beiktatása könnyen nyomon követhető, 
hiszen az ehhez köthető módosításokat 
mindig ellátják jogharmonizációs zára-
dékkal. Az igazságügyi tárca nagyon 
fi gyel is erre.

Átütő változások a társasági törvényben

A 2006. évi IV. törvénnyel, az új Gt.-vel kapcsolatban kérdeztük 

dr. Darázs Lénárd ügyvédet, egyetemi docenst, aki szerint a leg-

utóbbi módosítás átütőbb változásokat eredményezett a társasági 

jogban, mint az új Gt.

ÜGYVÉDVILÁG

Jövő júniustól csak elektronikus úton lehet cégbírósági eljárást kezdeményezni.

Fotó: Bakcsy Árpád
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dr. Bodolai László

Mennyire szólhatnak be az érintettek 
a  jogalkotás folyamatába? Érzékelhető 
valami megkeresés a törvényelőkészítők 
részéről.
Igen köröztetik a jogszabálytervezeteket, 
de sajnos nagyon rövid idő áll rendel-
kezésre a szakmai vélemények kidol-
gozásához. Azt sem lehet tudni mindig, 
milyen lobbiérdekek munkálnak a hát-
térben. Például az aláírási címpéldány 
ki emelése a közjegyzőktől egyértelműen 
az ügyvédségnek kedvez, amíg a szer-
ződésminták bevezetése nem. Jellemző 
a jogalkotás esetlegességére, hogy míg 
az előző társasági törvény hatályon kívül 
helyezésével, és az új elfogadásával 
lényegi koncepcióváltás nem történt, 
addig egy éven belül a júniusban meg-
szavazott módosítások sokkal átütőbb 
változásokat eredményeznek, mint az új 
törvény – véleményem szerint kissé elő-
készítetlen – hatályba léptetése tavaly 
nyáron.

ÜGYVÉDVILÁG

Dr. Darázs Lénárd 1967-ben született. Az ELTE-n szerzett jogi 

diplomát 1991-ben, majd LL.M. diplomát 1992-ben a Heidelbergi 

Egyetemen, és PhD címet 2006-ban az ELTE-n. Egyetemi 

docensként dolgozik az ELTE Polgári Jogi Tanszékén. Emellett 

korábban egy nemzetközi ügyvédi iroda tagja volt, majd 1998 

óta saját ügyvédi irodáját vezeti. Egyetemi oktatói és ügyvédi 

tevékenységének főbb súlypontjai: verseny- és kartelljog, 

disztribúciós hálózatok szerződési joga, fogyasztóvédelmi 

magánjog, konszernjog, valamint az általános szerződési és 

társasági jog. Számos publikáció (könyvek, tanulmányok) 

szerzője. Nős, két gyereke van. Autóban Volvo-párti, kedvenc 

étterme a dunabogdányi Forgó étterem, szeret futni és hegyet 

mászni.

Fotó: Bakcsy Árpád
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A horvát ingatlanra vágyók közül 
 sokakat elrettentett az a példa-

statuálás is, amikor néhány évvel ezelőtt 
Vir szigetén több, a védett tengerparti 
sávban épített, engedély nélküli házat a 
hatóság – véleménye szerint nem túl 
előkészítetten és megalapozottan – el-
bon tatott. Ez az intézkedéssorozat arra 
mindenesetre jó volt, hogy a magyarok 
– és más külföldiek, sőt maguk a hor-
vátok is – alaposabban tájékozódjanak 
ingatlanvásárlás előtt, szakembert ve-
gye nek igénybe, és tisztában 
legyenek a vonatkozó jog-
szabályokkal.

A jogszabályokról való tájé-
kozódást megnehezíti, hogy 
azoknak általában nincs hi-
teles, világnyelvre való fordí-
tása, a helyi tolmácsok pedig 
nem jogi szakemberek, hanem sokszor 
olyan Horvátországban élő magyarok, 
akik felcsapnak alkalmi tolmácsnak, így 
a jogi szakkifejezéseket nem ismerik, az 
ingatlanforgalommal kapcsolatos fogal-
mak jelentését nem tudják lefordítani, 
a földhivatali határozatokat, tulajdoni 
lap másolatokat vagy a rendezési tervek 
szövegeit nem tudják megbízhatóan 
lefordítani. Az is gyakran előfordul, hogy 
a fordítás az eladói oldalnak igyekszik 
kedvezni, a vevőt pedig kecsegteti, 
anélkül, hogy szándékosan bárkit is be 
akarnának csapni.

A tájékozatlan vevő ezért apróbb, de 
 annál fontosabb félreértésekkel talál-
kozhat.

Egy rendezési tervből például kiderül-
het, hogy az adott terület építési zó-
nának minősül ugyan, csakhogy a terv 
beépítési szabályzata még nincs kész, 
ezért építési engedélyt nem adnak ki. 
A földhivatali határozatról, a rende zési 

terv szöveges részéről ugyan felvilá-
gosítja az eladó a vevőt, akinek a pazar 
látvány miatt könnyen beindul a fan-
táziája, és úgy érzi, most kell élnie a 
lehetőséggel, vagy soha. Így könnyebben 
átsiklik az olyan, nem mellékes részletek 
felett, hogy kaphat-e egyáltalán építési 
engedélyt.

Az idegen nyelvű és szabályozású 
közegen túl a helyiek mentalitása is 
különbözik attól, ami Magyarországon 

megszokott. Sajnálattal kellett tapasz-
talnom – tette hozzá –, hogy a horvát 
ügyvéd kollégák olykor rutinból cselek-
szenek, a jogszabályváltozásokat nem 
követik, nem eléggé tájékozottak, és 
maguk is inkább a bizalmi kapcsolataikra 
és befolyásukra építenek, mintsem a 
szabályokra. Előfordul, hogy a hivatali 
apparátus néhány tisztviselője tapasz-
talatlan, felszínes vagy egyenesen lassú, 
persze általánosítani nem szeretnék.

Dr. Hidasi Gábor hangsúlyozta: fel kell 
tudni ismerni azt a helyzetet, amikor 
valakiben nem szabad megbízni, és 
érdemes anyanyelven kommunikáló, 
magyar ügyvédet igénybe venni. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a magyar 
vevő jól teszi, ha a bizalmatlanságot 
magyar ügyvédre bízza, aki kutakodik, 
több ügyvéddel, hatósággal konzultál, 
esetleg a magyar külképviseletekkel 
is felveszi a kapcsolatot, valamint 
megismeri az adott földrajzi terület épí-
tésügyi szabályozását.

Dr. Hidasi Gábor a horvát ingatlanszerzés nehézségeiről és a szükséges óvatosságról

Ingatlanszerzés Horvátországban

Horvátország továbbra is kedvelt vadászterülete a magyar ingatlanvá sárlóknak, 

a viszonylag kispénzű és a tehetős befektető is talál kedvező fekvésű ingatlant, 

bár az árak már nem olyan olcsóak, mint korábban, és csökkent az a vonzerő is, 

amit a szabályozatlanság jelentett – mondta lapunknak dr. Hidasi Gábor.

A gyakorlatban az a jellemző, hogy a 
vevő belebotlik a Prodajem (eladó) táb-
lába, hamarosan megjelenik a tulaj do-
nos, akiről viszont rögvest kiderül, nem 
is tulajdonos, hanem csak annak megbí-
zottja, mert a tulajdonos Olasz ország-
ban, Szerbiában vagy valahol más hol él, 
majd megkezdődik a tárgyalás. Szinte 
nincs olyan horvát ingatlan, amelyért ne 
állnának sorba a vevőjelöl tek, legalábbis 
az eladó ezt közli. Vala mint azt, hogy az 
ár ennyi és ennyi, és még ma fi zetendő, 
ha pedig a vevő bizonytalan, közlik, hogy 
holnap már lehet, hogy hiába jön.

A magyarok jellemzően rövidebb időt 
töltenek a horvát tengerparton, néhány 
napot, esetleg hetet, és az idő rövidsége 
miatt könnyen belemennek olyasmibe, 
amibe nem kellene. Tipikus példa, hogy 

aláírnak horvát nyelvű okira-
tokat, amelyeket így vagy 
úgy – rossz németséggel vagy 
angolsággal, esetleg képzet-
len tolmácsokkal – ugyan le-
fordítanak nekik, később vi-
szont könnyen kiderülhet, 
hogy az írás másról szól, mint 
a szóbeli fordítás vagy a meg-

állapodás, a szöveget pedig többféle-
képpen lehet magyarázni. A pénzt vi-
szont ki kellett fi zetni, valamennyit 
legalábbis mindig ki kell.

A magyar vevő horvátországi életét 
alaposan megnehezítheti, ha az előbbiek 
miatt egyből konfl iktussal, jogvitával, 
pereskedéssel kezd. Összeférhetetlennek 
fog tűnni, ráadásul külföldiként eleve 
valamilyen fokú bizalmatlansággal 
kezelik, főként a kisebb településeken. 
Mint mindenütt a világon, a hatóságok 
ott is inkább a helyiek javára elfogultak.

Speciális helyzet a társasházi ingatlan 
megszerzése, ami viszonylag olcsó, és 
építési engedély sem kell hozzá. A vevők 
nem fi gyelnek eléggé arra, hogy a tár-
sasházi szabályok Horvátországban egé-
szen mások, mint itthon; a szabá lyozás 
felszínesebb, mivel elsősorban a lakó-
társakra van bízva, hogy kialakítsák az 
együttélés szabályait, nincsenek olyan 
diszpozitív szabályok, mint Magyar-

A horvát jogszabályok az elmúlt években többször 

változtak, a tengerparti sávokkal, üdülőövezetekkel, 

természetvédelmi területekkel kapcsolatos jogköröket 

pedig nemrégiben elvették a helyi hatóságoktól, és 

Zágrábban centralizálták.

ÜGYVÉDVILÁG
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dr. Schmidt Gábor

A piaci árak már a vétel pillanatában 
nehezen felismerhetőek, mindenki mást 
mond, az álmait közli, nem a valóságot. 
Isztrián, Split környékén előfordul, hogy 
250–280 eurós négyzetméteráron lehet 
beépítetlen telekhez jutni, miközben a 
reális ár ennek a harmada -fele. A külföldi  
vevővel szemben gyakran más árakat 
érvényesítenek, hiszen úgysem ér rá 
alaposabban utánajárni. Aki tehát pusz-
tán az alapján venne egy környéken 
ingatlant, hogy néhányszor már nyaralt 
arrafelé, azzal könnyen előfordulhat, 
hogy rosszul jár, nem csak anyagilag, 
hanem néha jogi értelemben is.

Az igazi nagy kalandnak a nem lakás 
célú ingatlan megvásárlása minősül, 
kiváltképp, ha a vevő arra spekulál, hogy 
a megszerzett mezőgazdasági területet 
egyszer majd számára kedvezően minő-
sítik át. Ez a leghosszabb, legidegőrlőbb, 
amibe csak egy vevő belekezdhet, rá-
adásul nagy kockázattal is jár.

Érdemes tudni, hogy Horvátországban is 
ismert a földhasználat és a ráépítés joga, 

azaz ha valaki nem magát a beépítetlen 
földterületet vásárolja meg, csupán a 
jogot, hogy arra építkezzen, és a ház az 
övé legyen. Akadnak olyan eladók, akik a 
tulajdonjog és a ráépí tési jog közötti 
különbséget szeretik elbagatellizálni, és 
ugyanannyit kérnek, mintha eladnák 
földjüket. A földhasználati és ráépítési 
jog megvásárlása mindenesetre annyi-
ban egyszerűbb helyzet, hogy e jogot 
külföldi magánszemély vevő esetében 
ingatlanszerzési engedély nélkül is be-
jegyzik az ingatlan-nyilvántartásba.

Ki kell emelni, hogy Horvátországban 
3–4 évig is eltart, mire a külügy- és igaz-
ságügyi minisztérium a helyi ható ságok-
ra támaszkodva a külföldinek ki adja az 
engedélyt az ingatlantulajdon megszer-
zéséhez. A kérelmező ugyan ál talában 
megkapja az engedélyt, a horvát eladók 
viszont nem szeretnek hallani olyan 
feltételekről, hogy „ha már meg kaptam 
az engedélyt, akkor fi zetek”. Az eladó jól 
tudja, hogy az engedély meg szerzése 
mennyi ideig tart, de érthető okokból 
alulbecsüli, amikor a vevővel tárgyal.

országon. Idehaza több mint egymillió 
társasházi ingatlan van, kialakult egy-
fajta ösztönös jogkövetés a társasházi 
együttélésben. Horvátországban ez azért 
sem tud működni, mert egy társasházban 
sokféle nemzetiségű embernek adhatnak 
el lakásokat. A kommunikáció pedig 
eléggé nehézkes, ha mondjuk egy 12 
lakásos társasházban hat különböző 
 or szág ból származnak a lakók. Horvát-
ország b an az eladó általában megbíz 
valakit, aki a társasház ügyeit intézni. 
A  tulajdonosi kör kényszerközösség, 
a  tu lajdonosok földrajzilag távol esnek 
egy mástól, ehhez jön egy olyan gond-
nok, akit alig ismernek, akivel esetleg 
nem is tudnak kommunikálni, és fogal-
muk sincs, mit csinál távollétükben.
Mindezek miatt a magyarok már nem 
 csak vásárolnak, hanem egyesek igye-
keznek megszabadulni ingatlanjuktól, 
ami szintén nem könnyű. Az a leggya-
koribb, hogy az adásvétel magyarok 
között zajlik, ez a jobbik eset, hiszen a 
tranzakció anyanyelven és jellemzően 
magyar ügyvéddel történik, horvát 
ügyvéd és közjegyző bevonásával. Ha a 
magyar eladó esetleg külföldinek akarja 
horvát ingatlanát eladni, akkor több 
ország jogrendjét is fi gyelembe akarják 
venni, pedig csak a horvát az irányadó. 
Több nyelven kell kommunikálni, ami 
miatt az eladás költségei nagyobbak 
lesznek, a vételár pedig alacsonyabb, 
mint az eladó szeretné. Kevés olyan vá-
sárlóról hallottam, aki az eladásból jól 
szállt ki – jegyezte meg dr. Hidasi Gábor.

Horvátországban nem mindig az az 
általános tapasztalat, hogy az ingatlan 
biztos megtérüléssel járó befektetés. 

Dr. Hidasi Gábor 1954-ben született, az ELTE-n szerzett 

diplomát. 1989-ig – 13 éven át – a Pest Központi Kerü leti 

Bíróság (PKKB) bírája, majd a Budapesti Ügyvédi Kamara 

tagjaként ügyvédként tevékenykedik. Szakterülete a 

gazdasági jog – társszerzője a nemrégiben megjelent 

Az   ingatlanjog nagy kézikönyve című kötetnek, szak-

területe a kötelmi jog, az ingatlanjog, a közigazgatási 

jog,  az adójog, valamint a családi jog. Nős, két felnőtt 

gyermeke van. Szabadidejében barkácsol, teniszezik. 

Kedvenc órája a Patek Philip, kedveli az egzotikus ételeket.

Fo
tó

: H
ud

ák
 L

ás
zl

ó

Összefoglalva elmondható, hogy a  vevőnek bizonyos dolgokon nem érdemes 

az elején spórolnia. Vannak már olyan magyar ügyvédek, akik hatékonyan 

tudnak eljárni horvát hatóságok előtt, vannak hiteles tolmácsok, megbízható, 

jó nevű – nem feltétlenül nemzetközi – ingatlanközvetítők. Továbbra is ajánlom 

minden magyarnak, hogy a horvát tengerparton vegyen ingatlant, hiszen 

gyönyörű a környezet, jó az infrastruktúra. Az óvatosság azonban nem árt.
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Szőnyi Szilárd

ÜGYVÉDVILÁG

„A következő években Magyar-
ország megannyi kistelepülése 

és egyéb szervezete – az uniós 
támogatásoknak köszönhetően – sosem 
látott nagyságrendű pénzek felett fog 
rendelkezni. Ám mivel az önkormány-
zatok nagy részének nincs jártassága, 
hogyan kell az ekkora horderejű köz-
beszerzéseket jogszerűen lebonyolítani, 
a pénzt hatékonyan elkölteni, érdemes 
ügyvédi segítséget kérni” – mondja 
lapunknak Balogh László Csaba, a buda-
pesti Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 
munkatársa.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
címmel is rendelkező szakember szerint 
a szerződések megfogalmazása, a biz-
tosítékok feltételeinek kialakítása és az 
esetlegesen felmerülő közigazgatási el-
járások, perek olyan kérdések, ame-
lyekben nem érdemes nélkülözni a jogi 
szakértelmet. Ellenkező esetben elő-
fordulhat, hogy – amennyiben az eljárás 
megsérti a közbeszerzési törvény egyes 
előírásait, alapelveit – az adott önkor-
mányzatnak vagy szervezetnek nem csak 
bírságot kell fi zetnie, de azt is megkoc-

amelynél már közbeszerzési eljárást kell 
hirdetni, felemás helyzetekre is fel kell 
készülni. A törvények a szabad ügyvéd-
választás elvét hirdetik – ez meg is 
valósul akkor, ha a megbízás kifejezett 
jogi munkára szól, ez esetben ugyanis az 
ügyvéd jogszerűen megbízható közbe-
szer zési eljárás nélkül is. Ha viszont az 
adott jogász nem ügyvédként, hanem 
hivatalos közbeszerzési tanácsadói mi-
nőségében lép fel, akkor versenyeznie 
kell a megbízás elnyeréséért. Ezekben az 
esetekben – egyéb összehasonlítható 
elem híján – az eljárás meghirdetője 
sokszor az ajánlatokat kizárólag a meg-
bízási díj nagysága alapján kénytelen 
kiválasztani. „Így fordulhat elő, hogy a 
jelentkezők egymás alá licitálva irreáli-
san alacsony árat jelölnek meg; én már 
találkoztam 1500 forintos óradíjjal is, 
pedig ekkora összeg mellett megkérdőj-
elezhető, hogy a munkát el lehet-e 
felelősségteljesen végezni. A nagyobb 
horderejű eljárásoknál nem is a konkrét 
munkát kell megfi zetni, hanem az 
ügyvéd teljes körű felelősségvállalását, 
hiszen ha gond támad a közbeszerzéssel, 
azért neki kell tartania a hátát. Létezik 
persze az ügyvédi felelősségbiztosítás 
intézménye, ám ezt a keretet sem lehet 
a végtelenségig terhelni, és a megren-
delőknek időnként indokolt lenne ellen-
őrizni, hogy a felelősségbiztosítási ke-
retek nem merültek-e ki” – vélekedik 
Balogh László Csaba.
A szakértő úgy tartja: a jelenleginél 
pontosabban kellene szabályozni, hogy 
mi számít az ügyvédi, és mi a hivata-
los közbeszerzési tanácsadói feladatok 
közé, már csak azért is, mert az utóbbi 
munkakör nem jogvégzett képviselői 
sokszor hivatalos közbeszerzési tanács-
adóként ügyvédi, jo gászi feladatokat is 
ellátnak. Az utóbbi időben egyébként a 
Magyar Ügyvédi Kamara párbeszédet 
kezdeményezett az érintettekkel ennek 
tisztázására.
„Mert amiképpen egy ügyvéd se nagyon 
tervezzen épületet, úgy lehetőség szerint 
egy mérnök se fogalmazzon szerződést; 
mindenki maradjon a kaptafánál” – 
fi gyelmeztet Balogh László Csaba.

Közbeszerzés – ügyvéddel
Dr. Balogh László Csaba a szakemberválasztás  jelentőségéről

Dr. Balogh László Csaba 1972-ben 
született, a Szegedi Egyetem Jogi Karán 
diplomázott, majd a szociális és család-
ügyi, illetve a gazdasági minisztérium-
ban  dolgozott. A közbeszerzésekre, ál-
lami támogatásokra szakosodott, részt 
vett a Széchenyi Terv, a Nemzeti Fej-
lesztési Terv, a Széchenyi Kártya és más  
programok, továbbá az autó pálya-
építések közbeszerzésének és PPP-prog-
ra moknak a lebonyolításában. A köz-
igazgatást elhagyva csatlakozott a 
Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodához, 
jelenleg ügyvédként foglalkozik köz-
beszerzések lebonyolításával.
Nőtlen, szabadidejében szívesen jár 
moziba, bár az igazi klasszikus fi lmeket 
csak DVD-n tudja megnézni. Kedvencei 
a 30-as, 40-es, 50-es évek magyar fi lm-
jei. Továbbá szenvedélyes képregény-
gyűjtő.

káztatja, hogy akár visszamenőlegesen 
megvonják tőle a támogatást, sőt „hal-
mazati büntetésként” több évig is eles-
het az uniós pénzektől. Emellett a rosszul 
megfogalmazott szerződésből a meg-
rendelőnek jelentős kára származhat.
Mivel uniós ellenőrök 2007-ben jártak 
első alkalommal Magyarországon, a ha-
zai szerveknek még nincs elegendő ta-
pasztalatuk az európai ellenőrzési gya-
korlatról, az ellenőrök szigorúságáról. 
Balogh László Csaba szerint már csak 
ezért is érdemes fi gyelni a közbeszerzé-
si eljárások szabályosságára – Brüsszel 
ugyanis nem teketóriázik, ha szabály-
talanságot lát; a közelmúltban éppen 
Hollandiától vontak meg több millió 
euró támogatást a közbeszerzési eljárá-
sok mellőzése, szabálytalansága miatt. 
Annál inkább javallott az ügyvédi szak-
értelem, mert a közbeszerzési törvény 
számos pontja ad lehetőséget a több-
féle értelmezésre, s a paragrafusok út-
vesztői között a jogi szakértő jobban el 
tud igazodni.
Mivel az egy-egy pályázatba bevont 
szakértők munkadíja sok esetben eléri 
azt a nyolcmillió forintos összeget, 
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N em szeretnék találgatni. Ez egy 
komplex, bonyolult ügy, hogy a 

bíróság végül miként határoz, az ren-
geteg tényezőtől függ, felelőtlenség 
volna most megelőlegezni a döntést. 
A hipa sorsáról szóló, olykor szappan-
operába hajló történet során mi mind-
végig azon a szakmai állásponton vol-
tunk, hogy a helyi iparűzési adó sérti 
az   uniós jogot, azonban az Európai 
Bíróság döntése számos, nehezen jó-
solható tényezőtől is függ. Ezért, ha van 
is megfelelő jogalap arra, hogy a cégek 
megtámadják ezt az adónemet, akkor is 
ezzel egyidejűleg adókötelezettségüket 
be kell vallaniuk és meg kell fi zetniük. 
Ugyanakkor mind a szakma, mind a 
kormányzat, mind az  Európai Bizottság 
részéről az elmúlt időszakban válto-
zó  kommuni káció volt megfi gyelhető; 
Kovács László  adóügyi biztos is korábban 
azon a véleményen volt, hogy a hipa 
sérti az uniós jogot, a kormány is úgy 
vélte, hogy az adónem fenntartása csak 
átmeneti mentesség alapján védhető, 
majd e nyilatkozatok az Európai Bíróság 
egy olasz adónem ügyében hozott 

döntését követően más irányt vettek. 
A magyar kormány és az Európai Bizott-
ság úgy tűnik, legutóbb arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy a magyar helyi 
iparűzési adó nem sérti az uniós jogot.

A jogszabályi környezet azonban nem 
változott, így nincs ok arra, hogy bármely 
szakértő álláspontja még az  Európai 
Bíróság döntése előtt változzon, a végső 
szót pedig úgyis a 
bírói testület fog-
ja kimondani.

Ez ősszel várha-
tóan meg fog tör  -
ténni, miután jú-
niusban lezaj lott 
a    szóbeli meg-
hallgatás, és a bíróság főtanácsnoki 
indítványt nem fog kérni az ügyben, így 
már csak néhány hónapra van szüksége, 
hogy határozzon. Bízom abban, hogy 
szakmai döntés fog születni, amelyre az 
elmúlt időszak nyilatkozatváltozásainak 
úgymond pszichikai hatása nem lesz 
befolyással.

Milyen következményekkel járna, ha a 
bíróság úgy döntene, a hipa továbbra is 
fennmaradhat?
Akkor azok a cégek, amelyek kellő óva-
tossággal jártak el (azaz ugyan eljárást 
indítottak, de adókötelezett ségüknek 
ele get tettek), visszavonják a kérelmei-
ket, és továbbra is eleget tesznek kö te-
lezettségüknek. Azoknak a társaságok-
nak azonban, amelyek nem vallották be 
vagy nem fi zették meg az adót, vissza-
menőleg kell e kötelezett ségeiket tel-
jesíteni. Mindazonáltal még ha jog sze-
rűnek is találja az Európai Bíró ság a 
hipát, az a magyar adórendszer talán 
legkevésbé átgondolt és legká ro sabb 
eleme marad, mely a magyar gaz daság 
versenyképességét jelentősen rontja. 
Vagyis annak érdekében, hogy a hazai 

adórend szer ne 
 le gyen pazarló 
és át  tekint he-
tetlen, és ne 
vesse vis sza a 
fejlesz té seket, 
be  ru há zásokat, 
a fog  lal kozta-
tást, min  den-

képpen át kell alakítani a iparűzési 
adóztatás rendszerét. Ehhez pedig nem 
elég az értékalapú ingat lanadóztatás 
bevezetése, az ugyanis nem hoz annyi 
bevételt, amely az önkormányzatok 
– jelenleg döntő részt a hipa-bevételekre 
alapuló – fi nanszíro zását meg oldaná.

Át kell gondolni a vállalkozói adóz tatást, 
és hatékonyabban, olcsóbban és éssze-
rűbben kell kialakítani az adókötele-
zettségek rendszerét.

Mi következne akkor, ha a bíróság az 
 európai joggal ellentétesnek találná, és 
megszüntetné a magyar helyi iparűzési 
adót?
Ez esetben az előbb említett prob léma 
még sürgetőbbé válna, és azon nal ki 
kellene találni, hogy mivel helyet-
tesíthető a hipa. Egy példát említve: 
Dániában volt olyan – kétszázalékos – 
adó, amelyről az Európai Bíróság meg-
állapította, hogy tiltott forgalmi adónak 
minősül. A dánok erre az általános 
forgalmi adó kulcsát egyszerűen két 

Az iparűzési adót mindenképpen át kell alakítani

Várhatóan ősszel dönt az Európai Bíróság arról, hogy nem minősül-e tiltott forgalmi 

adónak a magyar  helyi iparűzési adó (hipa). Egy hasonló jellegű, olasz helyi adóval 

kapcsolatban a bíróság úgy találta, az nem ütközik az uniós jogba? Milyen döntést várnak 

a magyar hipával kapcsolatban?

Interjú dr. Oszkó Péterrel

ÜGYVÉDVILÁG

Át kell gondolni a vállalkozói adóz-

tatást, és hatékonyabban, olcsób-

ban  és ésszerűbben kell kialakítani 

az adókötelezettségek rendszerét.
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százalékkal megemelték, ami rendkívül 
költséghatékony meg oldás, hiszen nem 
volt szükség új adó nem szabályozási 
rendjének kialakítására és új hatósági-
ellenőrzési rendszer kiépí tésére.
Ha pedig a bíróság nem csak az  uniós 
joggal ellentétesnek találná, de Magyar-
ország uniós csatlakozásának időpontjáig 
visszamenőleges hatállyal szüntetné 
meg a hipát, az szintén új helyzet. Csak 
remélhető, hogy ebben az esetben a 
kormány nem menekül előre, hanem 
egyszeri intézkedéssel megoldja a vissza-
fi zetéseket, az önkormányzatokat pedig 
– amelyeknek e döntés hatalmas ér-
vágást okozna – valahogyan kisegítené. 
Ez egyébként véleményem szerint a leg-
kevésbé valószínű forgatókönyv. Ha a 
bíróság azoknak adna igazat, akik szerint 
ellentétes az uniós joggal a hipa, na-
gyobb valószínűséggel azoknak ítélné 

ÜGYVÉDVILÁG

dr. Schmidt Gábor

meg 2004-ig visszamenőleg az eddig 
befi zetett adó visszautalását, akik eljá-
rást indítottak. (Egy osztrák, jogelle-
nesnek ítélt adó ügyében korábban a 
bíróság ezt az utat választotta, elismerve 
 Ausztria jóhiszeműségét.) A végösszeg 
ez eset ben is elérheti a 100 milliárd fo-
rintos nagyságrendet. Nehéz megbe csül-
ni, hogy ez hány céget érintene, a magyar 
kormány mindenesetre az Európai Bíró-
ság előtt úgy nyilatkozott, hogy a hipa 
jogellenességére vonat kozóan mintegy 
800 ügy van folya matban.

Hangsúlyozta, hogy a vállalkozói adó-
terhek rendszerét mindenképpen át 
kellene alakítani. Milyen jellegű változ-
tatásokat tart szükségesnek?
A hipa mellett a vállalkozókat ma tár   -
sasági adó és szolidaritási adó is terheli. 
Ez a három így sok, annál is inkább, mert 

Dr. Oszkó Péter 1973-ban született, 
1997-ben végzett az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán, a jogi diploma és 
szakvizsga mellett brókervizsgával és 
adószakértői képesítéssel rendelkezik. 
1996 és 2000 között a KPMG Hungária 
Kft.-nél adótanácsadó, 1998 óta az ELTE 
jogi karán külső oktatóként adószabá-
lyozással kapcsolatos ismereteket tanít. 
2000 és 2001 között a KPMG Londonnál 
szerzett nemzetközi munkatapaszta la-
tot. 2001 és 2004 között az Oppenheim 
és Társai Freshfi elds Bruckhaus Deringer 
Ügyvédi Iroda, adócsoport vezetője, 
2004-től a Deloitte Rt. adószakértője, 
2006 óta az adóosztály vezetője. Szak-
területe a nemzetközi adózás, adóter-
vezés, akvizíciós ügyletek adó- és 
pénzügyi szempontjainak kidolgozása, 
pénzügyi termékek, lízingtranzakciók, 
munkavállalói juttatási programok ter-
vezése, valamint ingatlanberuházások 
adójogi véleményezése. Publikációi je-
len tek meg a vállalatfelvásárlások és 
társasági átalakulások adózása, telje-
sítményösztönzők adózása, nemzetközi 
adózás, nyugdíjreform, elektronikus ke-
reskedelem adózása, telephelyek adó-
zása, pénzügyi műveletek adó zása, 
kockázati tőkebefektetések, lízingügy-
letek, ingatlanügyletek adózása témá-
jában.

Angolul és franciául folyékonyan beszél. 
Szenvedélyes fotós és szájharmonikás. 
Házas, két gyermek édesapja.

az iparűzési mellett a szolidaritási adóval 
is gondok vannak, azt ugyanis eleve 
átmeneti időszakra vezették be, de nem 
tudni, meddig áll majd fenn. Magyar-
ország legnagyobb adózói között akad 
olyan, amelynél a nyereségre vetítve 
e három vállalkozói adó összesítve 42 
százalékos adóter het eredményez. Ez 
nyugat-európai össze hasonlításban is 
elviselhetetle nül magas. Hiába csak két 
százalék ugyanis a hipa mértéke, ha azt 
a for galom után kell megfi zetni. A vállal-
kozói adózásnak a tényleges nyereségre 
kell vetülnie, ver senyképes mértékkel. 
Ha a vállalkozá soktól így kevesebb adó-
bevétel folyna be, az általános forgalmi 
adó emelése, valamint a vállalkozókat is 
terhelő értékalapú ingat lanadó együttes 
beveze tése jelenthet megoldást.
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Az új egészségügyi törvény hatály-
balépése óta (1997) tovább nőtt 

az orvosi műhibaperek száma, ez a 
jogszabály ugyanis a korábbiakhoz 
képest részletesebben szabályozza a 
betegek jogait, így az érintettek sokkal 
pontosabb képet kapnak arról, miért is 
perelhetnek. Emellett az elmúlt tíz 
évben ügyvédi irodák és orvos szakértők 
specializálódtak e perekre. A témával 
kapcsolatban az orvosi műhibaperek 
egyik specialistáját, dr. jur. dr. med. 
Hantos Ádámot kérdeztük.

Mióta foglalkozik műhibaperekkel?
Eredetileg orvosnak készültem, 1999-
ben diplomáztam a Semmelweis Egye-
temen, majd két évvel később az ELTE 
jogi karán. Miután mind a két foglalkozás 
teljes embert kíván, választani kellett: az 
ügyvédi pálya mellett döntöttem.
Orvosi végzettségem miatt ügyvédként 
magától értetődő volt, hogy az 
egészségügyi joggal kezdtem el fog-
lalkozni. Nagy könnyebbség az, hogy az 
orvosi dokumentációkat megértem, 
nem kell minden esetben orvos 
szakértővel konzultáljak.

Kiket képvisel?
Az ügyfélköröm vegyes, képviselek be-
tegeket, orvosokat, illetve egészségügyi 
intézményeket egyaránt, kb. fele-fele 
arányban.

Kit lehet jogilag felelősségre 
vonni? Ki ellen indul a per?
Amennyiben kórházban dolgozó 
orvos hibázott, úgy a munkálta-
tója, vagyis az egészségügyi 
intézmény a felelősségre von-
ható. Abban az esetben, ha az 
orvos magánorvosként látta el a 
beteget, akkor az orvost közvet-
lenül, vagy ha a tevékenységét 
egy vállalkozás keretében vé-
gezte, akkor a vállalkozást lehet 
perelni.

Az orvos/kórház pervesztessége esetén 
a felelősségbiztosító köteles helyt állni a 
biztosítási kötvényben meghatározott 
eseti helytállási limit erejéig (általában 
5 millió Ft).
Annak, hogy ki ellen indul a per, 
a kártérítési összeg behajthatósága 
szem pontjából is jelentősége lehet. 
Komolyabb kártérítési összegnél előfor-
dulhat, hogy egy orvosi vállalkozáson 
nem lehet behajtani a biztosító által 
nem fedezett összeget. 

Hogyan indul az eljárás, mennyi ideig tart 
egy per?
Az eljárás megindítása előtt általában 
tanácsos egy orvos szakértői véleményt 
készíttetni. Ez lehet magánfelkérésre 
készített szakvélemény, de 2006 óta 
már a per megindítása előtt is lehet 
kérni szakértő kirendelését, ezt a szak-
véleményt a bíróság később a perben 
teljes értékű bizonyítékként fi gyelembe 
veszi. A szakértő természetesen csak az 
összes orvosi lelet  ismeretében tud véle-
ményt alkotni, így a kórháztól/orvostól 
a betegnek vagy az ügyvédnek ki kell 
kérni az teljes orvosi dokumen tációt.
Az előre elkészített szakvéleménnyel 
elkerülhetők a nem megalapozott köve-
telések, továbbá orvos szakértői véle-
ménnyel jóval nagyobb esély van a 
peren kívüli megegyezésre.
A következő lépés egy egyezségi ajánlat 
összeállítása a kórház/orvos részére. Ha 
nem eltúlzott a követelés és megfelelő 
szakvélemény is alátámasztja a követe-
lés jogosságát, nagyobb az esély a meg-
egyezésre. Abban az esetben, ha nem 
sikerül a követelést egyezséggel lezárni, 
úgy egy hosszú, 3–5 évig tartó perrel 

kell számolni. A per elsősorban a szak-
vélemények megtámadása, kiegé szítése 
miatt húzódik ilyen sokáig.
Az első fokú eljárás alatt mód van ún. 
közbenső ítéletet kérni, amivel a bíróság 
a felelősség fennállása tárgyában dönt. 
Ezt követően, amennyiben fennáll a 
kórház felelőssége, a per második sza-
kaszában már csak a kártérítés összeg-
szerűségét kell megállapí tani. A köz-
benső ítélet után a perben ál talában 
már meg tudnak egyezni a felek.

Hány műhibaper indul évente? A gya-
korlat szerint hány százalékban ad igazat 
a bíróság a betegnek?
Bár hivatalos statisztika nincs, de a 
becslések szerint ma Magyarországon 
évente kb. 300 orvosi műhibaper indul. 
Mára már a betegek kb. kétharmada 
pernyertesként kerül ki a bírósági jog-
vitából. A perek mellett nem szabad 
elhanyagolni a peren kívüli megegyezé-
seket sem, jóllehet ezek számaránya 
még kisebb.

Mely orvosi szakmák területén van a 
legtöbb per? Mire alapozzák általában a 
kártérítési igényeket?
A legérintettebbek a sebészet, szülészet 
és a fogorvosi szakma, a perek több mint 
a fele ezeken a területen indul. A kár té-
rítési igényeket általában diagnosztikus 
tévedésre vagy terápiás mulasztásra 
alapozzák, azonban nagyon gyakoriak a 
nem megfelelő tájékoztatásra alapított 
eljárások is.

Mekkora összeget ítél meg általában 
a bíróság? Mekkora volt a legmagasabb 
kártérítési összeg?

A kártérítés vagyoni és nem 
vagyoni kártérítésből állhat.
A vagyoni kártérítés általában a 
gyógykezelési, ápolási, felneve-
lési (tartási) költségekből és a 
keresetkiesésből áll.
A nem vagyoni kár összegszerű-
ségének tekintetében mára már 
kialakult egy viszonylag egy-
ségesnek nevezhető bírói gya-
korlat. Halálesetnél a kárté rítés 
mértéke attól függ, hogy ez 
milyen hosszú ideig és milyen 

Orvosi műhibaperek

Az elmúlt hónapokban csak kapkodtuk 

a fejünket, annyi or vosi műhibáról 

számolt be a média.

ÜGYVÉDVILÁG

Interjú dr. jur. dr. med. Hantos Ádámmal

Az eljárás menete:

1.  orvos szakértői vélemény készítése;

2.  egyezségi ajánlat összeállítása a kórház/

orvos részére;

3.  ha nem sikerül megegyezni, 3–5 évig tartó 

perre lehet számítani.
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mértékben gyakorol hatást a hozzátar-
tozókra. Gyermek vagy idős ember 
halálát okozó műhiba esetén jelenleg 
2–3 millió Ft körül van a nem vagyoni 
kártérítés mértéke, míg az aktív korú 
szülő halála esetén ez elérheti a 4–5 
millió Ft-ot is. Ennél magasabb össze gű 
kártérítést a hazai bírói gyakor lat a 
rokkantságot okozó műhibák ese tén ítél 
meg. Kisebb rokkantság esetén (pl. egy 
végtag elvesztése) 6–7 millió Ft összegű 
nem vagyoni kártérítés mond ható álta-
lánosan elfogadottnak, teljes rokkantság 
esetén (pl. teljes bénulás) ez jelenleg 
már 10–15 millió Ft körül mo zog.
A bíróságok a kár összegszerűségének 
megállapításakor általában fi gyelembe 
veszik az életkort, nemet, a sérülés 
nagyságát, maradandó voltát.

A magyarországi gyakorlat szerint a bíró-
ságok jelenleg átlagosan 3–5 millió Ft-
ot ítélnek meg a betegnek, ill. a hozzá-
tartozónak. Miután évente kb. 300 per 
indul, ezért éves szinten kb. egymilliárd 
Ft kártérítési összegről van szó.
A legmagasabb eddig megítélt kártérí-
tési összeg száz millió Ft volt, illetve a 
legmagasabb járadék 350 000 Ft.

Egy-egy ilyen nagyobb összeg akár a 
kórház csődjéhez is vezethet, azonban 
mostanáig az önkormányzatok, mint 
fenntartó tulajdonosok ilyen esetekben 
mindig kipótolták az egészségügyi 
intézmény költségvetését.

Milyen költségekkel jár a pereskedés?
A kártérítési ügyeket általában sikerdíjas 
elszámolással vállaljuk el, vagyis nem 
kell előre ügyvédi díjat fi zetni. Illetéket 
(6%) sem kell előre leróni, ezt az állam 
megelőlegezi.
Az orvos szakértői véleményt viszont ki 
kell fi zetni, melynek összege ma már 
eléri, ill. meghaladja a 100 000 Ft-ot.
A per kockázata továbbá abban áll, hogy 
pervesztesség esetén a pervesztesség 
arányának megfelelően az illetéket és a 
perköltséget is meg kell fi zetni.
Annak érdekében, hogy a pervesztesség 
kockázata minél kisebb legyen, sokszor 
ajánlott kisebb kártérítési összeggel 
benyújtani a keresetet, megvárni a 
közbenső ítéletet, és a kereseti köve-
telést csak ezután felemelni.

Mi volt eddig a legérdekesebb ügye?
Az egyik, még folyamatban lévő pe-
remben nagyon várom az ítéletet. Egy 
női ügyfelemnek orvosi hiba miatt nem 
sikerült a művi terhesség megszakítása, 
így akarata ellenére gyermeke született, 
szerencsére egészségesen jött a világra. 
A magyar bírói gyakorlat még nem 
teljesen egységes abban a tekintetben, 
hogy egészséges gyermek megszületése 
esetében járhat-e a szülőknek kártérítés. 
A véleményem szerint a szülők jogo-
sultak kártérítésre. Nem az egészséges 
gyermek megszületése a kár, hanem az 
az anyagi teher, ami a szülőkre hárul a 
gyermek felnevelésével kapcsolatban.

Mi a helyzet büntetőjogilag? Mire szá-
míthat a vétkes orvos?
Büntetőeljárás orvos vagy egyéb 
egészségügyi dolgozó ellen a Bün ető 
Törvénykönyv foglalkozás körében el-
követett veszélyeztetés nevű tényállása 
alapján indulhat. A büntetőeljárás során 
azt vizsgálják, hogy történt-e foglalko-
zási  szabályszegés és ebből kizárólago-
san következik-e a beteg egészségének, 
életének veszélyeztetése.

A büntetőeljárást az esetek többségében 
még a rendőrség előtti nyomozati vagy 
ügyészség előtti eljárási szakban meg-
szüntetik, igen ritka esetben történik 
bírósági elmarasztalás.
Tekintve, hogy a polgári jogi felelősség 
megállapításának feltételei enyhébbek 
(nincs kizárólagosság, elég a nagy való-
színűség), gyakran előfordul, hogy egy 
adott ügyben a büntetőeljárást meg-
szün tetik, de az egészségügyi intézmény 
polgári jogi felelősségét megállapítják.

A mostani egészségügyi reform, a magán-
szféra betörése milyen irányba fogja 
eltolni a műhibapereket?
Úgy gondolom, hogy a magán-egész-
ségügyi szolgáltatók előretörésével, az 
egészségügy fi zetőssé válásával a bete-
gek igényei, elvárásai is egyre maga -
sabbak lesznek. Ennek megfelelően az 
esetleges hibákat is egyre kevésbé fogják 
tolerálni, vagyis előreláthatóan több 
eljárás fog indulni.

dr. Pál Edith

ÜGYVÉDVILÁG

A magyarországi gyakorlat sze-
rint a bíróságok jelenleg átlago-
san 3–5 millió Ft-ot ítélnek meg 
a betegnek, ill. a hozzátartozó-
nak.

Éves szinten kb. 1 milliárd Ft 
kártérítési összegről van szó.

A legmagasabb eddig megítélt 
kártérítési összeg 100 millió Ft 
volt, illetve a legmagasabb jára-
dék 350 000 Ft.

Az orvos szakértői véleményt 
viszont ki kell fi zetni, melynek 
összege ma már eléri, ill. meg-
haladja a 100 000 Ft-ot.

Dr. jur. dr. med. Hantos Ádám 1973-
ban született. 1999-ben orvosi diplo-
mát  szerzett a budapesti Semmelweis 
Egye temen, 2001-ben az ELTE Állam- 
és   Jogtudományi Karán diplomázott. 
 Egye temi tanulmányait részben kül-
földön (Heidelberg, Strasbourg,  Párizs) 
végezte. Jogi tanulmányai után egy né-
met ala pítású nemzetközi ügyvédi iro-
dában (Haarmann, Hemmelrath), majd 
Bécs ben egy klinikacsoportnál (Huma no -
med) dolgozott. A Simonfay & Partners 
osztrák–magyar ügyvédi irodához 2003-
ban csatlakozott. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. Ügy vé-
di   tevékenységének főbb súlypontjai: 
egész ségügyi jog, kártérítés jog, gaz-
dasági jog, társasági jog, ingatlanjog, 
nemzetközi jog, peres eljárások.
Autóban SAAB-párti, kedvenc étterme 
a  dörgicsei Granárius étterem, szeret 
futni, teniszezni és fotózni.Fo
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A minősített elektronikus aláírás 
igénylése

Ahhoz, hogy egy ügyvéd a cégeljárásokat 
(bejegyzési- és változásbejegyzési el-
járás, névfoglalás) elektronikus úton 
intézhesse rendelkeznie kell minősített 
elektronikus aláírással és időbélyeg-
szolgáltatással. 

A minősített elektronikus aláírás 
olyan fokozott biztonságú elekt-
ronikus aláírás, amelyet az aláíró 
biztonságos aláírás-létrehozó esz-
közzel alkotott, és amelyet minő-
sített tanúsítvány hitelesít.

Az elektronikus aláírás elektronikus 
dokumentumok hitelesítésére alkalmas, 
egy elektronikusan aláírt dokumen-
tumról bármikor bebizonyítható, hogy 
az alá íráshoz tartozó tanúsítvány birto-
kosa valóban aláírta a dokumentumot. 

Ha valaki elektronikusan aláír egy 
dokumentumot, az – a 2001. évi 
XXXV. törvény szerint – pontosan 
olyan jogi következményekkel jár, 
mintha a saját, kézzel írott aláírá-
sával  írta  volna  alá. 

Magyarországon elektronikus aláírás 
és időbélyeg-szolgáltatás jelenleg négy 
hitelesítés-szolgáltatótól szerezhető be: 
Magyar Telekom Nyrt., MÁV Infomatika 
Kft., Microsec Kft., NetLock Kft. 
Az alábbiakban a Microsec Kft.-től való 
igénylési folyamatát mutatjuk be, amely 
nem sokban különbözik a másik három 
szolgáltató lehetőségeitől.
A tanúsítvány igényléséhez az ügyvéd-
nek ki kell töltenie egy elektronikus 
igénylőlapot a www.e-szigno.hu olda-
lon  (e-Szignó hitelesítés szolgáltatás fő-  
menü/Minősített tanúsítványok menü/
Tanúsítvány igénylés almenü/Ügyvé-
deknek menüpont alatt), majd ezt el-
küldeni. Jelenleg 4 előfi zetési csomag-
ból lehet választani (bronz, ezüst, arany 
és platina), amelyek között a havonta 

felhasználható időbélyegek számában 
van különbség. Mindegyik csomaghoz 
ingyenesen jár egy hitelesítő kártya, 
illetve kártyaolvasó. Az elekt ro nikus 
cégeljáráshoz szükséges e-Szignó prog-
ram ingyenesen letölthető erről az ol-
dalról is.
Az igénylőlap beérkezése után a Micro-
sec Kft. szakemberei elküldik a szük-
séges szerződéseket és forma nyomtat-
vá nyokat a megadott e-mail címre, 
ame   lyeket aláírva vissza kell küldeni 
részükre. 
Egy elektronikus regisztráció után a Mic-
ro sec Kft. igazolást állít ki a te rületi leg 
illetékes ügyvédi kamara felé arról, hogy 
az igénylő ügyvéd rendelkezik a szükséges 
számítástechnikai feltéte lek kel, és ezáltal 
a Kamara engedélyezi szá mára a rész-
vételt az elektronikus cég eljárásban. 

A Microsec Kft. az engedélyezési 
folyamattal járó adminisztrációt 
elvégzi az igénylő helyett.

A szerződések beérkezését követő 2-3 
héten belül a Microsec Kft. elkészíti az 
igénylő részére az Ügyvédi hitelesítő 
kártyát, amelyet személyesen kell át-
venni előzetes egyeztetés után. A sze-
mélyes azonosítással egyszerre az 
igénylő egy részletes tájékoztatást is 
kap az elektronikus cégeljárás menetéről 
és az aláírás, illetve a kártya megfelelő 
használatáról.

Az elektronikus cégeljárás menete

1. Elektronikus cégeljárás esetén 
a költségtérítést és az illetéket 

banki átutalással kell megfi zetni az 
alábbi módon:
A www.e-cegjegyzek.hu oldalon kat-
tintsunk az Illetékbefi zetési-utalvány-
minta pontra. A megnyíló ablakban 
válasszuk ki azt a cég székhelyének 
megfelelő megyei cégbíróságot, ahová 
a cégbejegyzési (vagy egyéb) kérelmet 
be akarjuk nyújtani.

On-line kényszer a cégeljárásban
Jövő júniustól csak elektronikus úton lehet cégbírósági eljárást kezdeményezni. Mi kell hozzá, hogy egyáltalán 
ügyvédként jogosultak legyünk erre, merre kell elindulni? Mivel a jogszabályokból igen nehezen lehet kihámozni a 
jogosultság megszerzésének kritériumait, és az eljárás konkrét folyamatát, ezért készítettünk egy rövid összefoglalót 
az elektronikus cégeljárás gyakorlati alkalmazásáról.

Ezek után jelöljük be a kérelmünk tárgyát 
képező pontot, adjuk meg az e-mail 
címünket, majd kattintsunk a befejezés 
gombra. Ekkor megnyílik egy informá-
ciós ablak, amelyen az Illetékbefi zetési-
utalványminta főcím szerepel, és tar-
talmazza azt, hogy milyen számlaszámra 
mekkora összeget milyen közleménnyel 
(16 számjegyű ügyazonosító) kell be-
fi zetnünk. A befi zetés megtörténte után 
kb. 2 nappal a Magyar Államkincstár e-
mailben küldi el az illetékbefi zetési 
igazolást. Hasonlóan kell eljárni a költ-
ségtérítési befi zetési igazolással is. 
A fentiek alapján az igazolások be-
szerzését, azaz a banki átutalásokat 
célszerű legalább 2 nappal a kérelem 
benyújtásának kívánt időpontja előtt 
megindítani.

2. A beadandó, aláírt dokumen-
tá ció t előzetesen be kell szken-

nelni. A beszkennelt és elmentett 
dokumentumokat kell elektronikus alá-
írással hitelesíteni.
Az elektronikus úton benyújtani kívánt 
cégbejegyzési (vagy egyéb) kérelmet az 
e-Szignó program segítségével kell 
összeállítani:
A programban a legördülő menüből ki 
kell választani az e-Cégeljárás sémát. 
Válasszuk ki az új e-akta típusát (pl.: 
bejegyzési- vagy változásbejegyzési ké-
relem, névfoglalás, hiánypótlás), majd 
az így létrehozott aktához egyesével 
csatolnunk kell a törvény által előírt – és 
addigra már beszkennelt – melléklete-
ket. (az iratokat célszerű .pdf vagy .tif 
formátumba beszkennelni).
A csatoláskor ki kell választani az okirat 
e-Cégeljárás séma szerinti elnevezését, 
így az iratok nem a számítógépünkön 
tárolt elnevezéssel, hanem a cégtörvény 
mellékletében meghatározott elneve-
zéssel kerülnek be az aktába.
Ha az összes szükséges iratot csatoltuk, 
az aktát minősített elektronikus alá-
írással és időbélyeggel kell ellátni. Az így 
elektronikusan aláírt kész kérelmet 
mentsük el, majd utolsó lépésként 
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küldjük el az illetékes cégbíróság e-mail 
címére (a cégbíróságok e-mail címeinek 
listája a www.e-cegjegyzek.hu oldalon 
találhatók).
A Cégszolgálat rendszere automatikusan 
megvizsgálja a beérkezett aktát, majd 
küld egy elektronikus tértivevényt, ami 
tartalmazza a kérelem informatikai 
ellenőrzésének eredményét az adatok 
sértetlenségéről, az aláírás érvényes-
ségéről és az elektronikus akta for-
mátumáról.

 
Az elektronikus cégeljárás előnyei

1. Az elektronikus cégeljárás egyik 
legszembetűnőbb előnye a költ-

séghatékonyságában mutatkozik. A ha-
gyományos (papír alapú) cégeljárás 
esetében például egy kft. cégbejegy-
zésének költségtérítése 25 000 Ft, a vál-
tozásbejegyzési eljárás költségtérítése 
15 000 Ft. Ugyanez elektronikus cég-
eljárás során első esetben 5 000 Ft, 
a második esetben 3 000 Ft.

2. Elektronikus cégeljárás esetén 
a cégiratokat nem kell bevinni 

(vagy postán beküldeni) a cégbíróságra, 
mivel azokat e-mailen kell elküldeni, 
amit meg lehet tenni ügyfélfogadási 
időn kívül is.

3. Fontos előnye az elektronikus 
cégeljárásnak az ügyintézési ha-

táridők csökkenése. Például egyszerű sí-
tett cégeljárás esetén – ha a törvényben 
előírt feltételek fennállnak – a cégbe-
jegy zési eljárás ügyintézési határideje 
2 munkanap. 

 
Az elektronikus cégeljárás hátrányai

1. A cégtörvény szerint elektronikus 
cégeljárásban a változásbejegyző 

végzést a cégbíróság nem köteles meg -
küldeni papír alapon, hanem csak 
elektronikusan. Habár a legtöbb cég-
bíróság ezt mégis megküldi postán, van 
olyan eset, amikor ez elmarad. 
Mivel sok hivatal, illetve bank még nincs 
felkészülve az elektronikus végzés el-
fogadásra, a gyakorlatban ebből ne-
hészségek adódhatnak.

ÜGYVÉDVILÁG

2. A cégbejegyzési kérelem be-
nyújtása előtt – azaz amikor a 

cég még nem tud banki utalásokat 
indítani – a cégalapítási illetéket és 
költségtérítést csak egy idegen bank-
számlaszámról lehet teljesíteni, így a 
cégalapítás költségeinek elszámolásakor 
– könyvelési szempontból – nehézségek 
adódhatnak.

dr. Bodolai László

Az iratok szkenneléséhez nem kell erős 
számítógép, egy mai átlagos konfi gurá-
ció bőven elég, ez hatvan-hatvanötezer 
forintból kijön. (AMD Sempron 3000 
processzor 1 Gb. memória, 160GB merev-
lemez, plusz monitor.) Használtan ennél 
jóval olcsóbb/gyengébb konfi gu ráció  is 
megteszi. 
Vegyük alapul, hogy egy átlagos cég-
dokumentáció körülbelül 40 oldalt tesz 
ki. Egy egyszerű lapszkenner nettó tíz-
tizenötezer forint, ezekkel általában 
4 lapot lehet beszkennelni percenként, 
tehát 40 oldalt  körülbelül 10 perc alatt 
lehet rögzíteni.  Persze kezdetben ez jóval 
lassabb, amíg a felhasználó kiismeri a 
szoftvert.  
Sok múlik a rendelkezésre álló internet 
sávszélességen is. Átlag 500 kbájt egy 
beszkennelt A4-es lap, tehát 40 oldal 
mérete 20 Mb. Ehhez mindenképpen 
legalább ADSL elérés szükséges. Egy át-
lagos ADSL-en most 512kbps a feltöltés 
sebessége, ezen 6-7 perc alatt jut át 
az  elküldött  anyag.

A CompLex Kiadó Kft. szeptember 1-jétől egy csomagban forgalmazza az új 
cégeljárásban használatos nyomtatványok, szerződésminták kitölthető, intelligens 
.pdf verzióit. A csomag tehát nemcsak a cég- és változásbejegyzési kérelem 
formanyomtatványait tartalmazza, hanem a cégtörvény által lehetővé tett ún. 
szerződésminták kitölthető .pdf változatát is. A nyomtatványcsomag 5000 Ft + Áfa 
áron vásárolható meg a CompLex webes boltjában, a www.complex.hu linkről. 

Bodolai László, ügyvéd, 1969-ben 
született Szolnokon. Kecskeméten 
érettségizett a Katona József Gim-
náziumban, az ELTE Állam és Jog-
tudományi Karán végzett 1994-ben. 
Gyakorlati idejét az OTP Bank Rt.-nél 
töltötte, 1998 óta ügyvéd a Pest 
Megyei Ügyvédi Kamaránál. Szakterü-
letei a sajtójog, személyhez fűződő 
jogok, társasági jog, internetjog, szer-
zői jog. Szeret utazni, horgászni, vitor-
lázó repülőt vezetni és írni. Kedvenc 
autója a Mitsubishi Pajero 10 évvel 
ezelőtti változata, valamint a Saab.
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CompLex Reggeli Ügyvédeknek
Szeretne a jogélet fontos kérdéseiről rendszeresen tájékozódni? Szeretne 
kollégáival gondolatot cserélni? Szeretné mindezt kellemes környezetben, 
reggeli mellett megtenni? A CompLex Kiadó 2007. október 2-án induló 
CompLex Reggelije erre ad lehetőséget. 

A kéthetente kedden megrendezésre kerülő találkozón a téma szakavatott képviselői 
aktuális, gyakorlatias kérdésekről, problémákról tartanak előadásokat. Ezt követően 
az előadó válaszol a résztvevőktől érkező kérdésekre. Az interakció segíti az adott 
kérdéskör minél alaposabb körüljárását, segít választ találni, eligazodni.
Az előadássorozat helyszíne a Budapest Marriott Hotel lesz (Budapest V. ker., Apáczai 
Csere János u. 4.), amely a tőle megszokott magas színvonalon fog gondoskodni az 
Ön kényelméről.

2007-ben 6 előadás kerül megrendezésre, amelyek témái és előadói a következők:
1.  A cégtörvény legújabb változásai (előadó: Könnyűné dr. Mondok Edit, a Fővárosi  

Bíróság mint Cégbíróság vezetője) – október 2.
2.  A gazdasági társaságokról szóló törvény legújabb változásai – október 16.
3.  A vezető tisztségviselők jogállásának aktuális kérdései (előadó: dr. Lőrincz György 

ügyvéd) – október 30.
4.  Az ingatlan-nyilvántartás aktuális kérdései (előadó: dr. Kőszegi Gábor, a Budapesti 

1. számú Körzeti Földhivatal vezetője) – november 13.
5.  Polgári eljárásjog az ítélőtábla gyakorlatában (előadó: Tamáné dr. Nagy Erzsébet, 

a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának bírája) – november 27. 
6.  Vállalkozási szerződések a bíróság előtt (előadó: dr. Maka Mária, a Fővárosi Bíróság 

Gazdasági Kollégiumának vezetőhelyettese) – december 11.

Az előadások időtartama 45 perc.  A második 45 perc szolgál arra, hogy Ön is feltehesse 
kérdéseit, kifejthesse álláspontját, vitába bocsátkozhasson.  

Részletesebb információt  a CompLex Kiadó ügyfélszolgálatán kaphat a (40)-464-
565-ös telefonszámon vagy az info@complex.hu email-címen.

Várja Önt is egy szakmai reggelire 2007. október 2-ától minden második kedden 
9 órakor a CompLex Kiadó.
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Hallottam, hogy nem vesztek igénybe 
külön ügyvédi irodát a Sziget fesztivál 
szerződéseinek intézésére. Ez azt mutat-
ja,   hogy már kialakult egy rutinszerű 
gyakorlat az ügymenet kezelésére. 
Mennyi idő alatt kristályosodott ki a 
rendszer, milyen buktatókkal találkoz-
tatok,   amire   később   fi gyelni   kellett.
A magyar fellépőknél az első pár évben 
még nem volt típusszerződésünk, vagy 
ők hoztak valamilyen szerződést, vagy 
mi írtunk néhány sort a lényegre töre-
kedve. Később kialakítottunk a nem-
zetközi zenekarok szerződéseit alapul 
véve egy formaszerződést, amit a hazai 
együtteseknél vagy kisebb külföldi pro-
dukcióknál alkalmazunk. Külföldi fellépő 
az első évben még nem volt, majd 1994-
től ’96-ig, a fesztivál nemzetközi fellé-
pőit a két jelentősebb hazai koncertszer-
vező cégen keresztül hoztuk a Szigetre, 
mi csak velük álltunk szerződésben nem 
a fellépőkkel. 1996-tól egy angol kon-
certszervezőt bíztunk meg, ő intézte a 
nemzetközi fellépőket a Szigetre, de a 
szerződéseket már mi írtuk alá. 2001-től 
már házon belül, a Sziget Szervezőiroda 
saját booking osztálya végzi ezt a fel-
adatot. Szerencsére különösebb problé-
máink sosem adódtak, de feltétlenül 
tisztább és előnyösebb a közvetlen 
kapcsolat, így nem mosódik el a sok 
szereplő között a felelősség.

Nagyjából milyen az egyedi és a típus-
szerződések aránya?
A magyar fellépőknél, és a kisebb 
külföldi fellépők esetében, típusszer-
ződések alapján kötjük a megállapo-
dásainkat, néhány esetben a fellépő 
kérésére azonban ezt az alapszerződést 
néhány külön ponttal egészítjük ki. 
A külföldi sztárfellépők általában ra-
gaszkodnak a saját szerződésmintáikhoz, 
amit mi igyekszünk egy ún. „fesztivál 
rider”-rel kiegészíteni, amiben leírjuk a 
fontosabb információkat, technikai pa-
ramétereket a Szigetről, hogy később ne 

lehessen a nem megfelelő tájékoztatásra 
vagy félreértésekre hivatkozni az elvá-
rások és a lehetőségek közti különb sé-
geknél. Egy példán keresztül talán egy-
értelműbb, hogy mire gondolok: a ze-  
nekar szerződésmintája általános ságban 
előírja a kiváló minőségű hang és fény-
technikát, ami egy elég szubjektív fo-
galom, ezért mi egy részletes listát kül-
dünk típus,  darabszám és teljesítmény 
megjelöléssel a technikai felszerelések-
ről, amin speciális igények esetén persze 
lehet változtatni, de ha elfogadják a 
listát a szerződés mellékleteként, utána 
nem lehet a helyszínen arra hivatkozni, 
hogy miért ez van itt és miért ennyi.

Ha külföldi az előadó, és nem magyar 
jog szerinti a szerződés, hogyan tudjátok 
szankcionálni a szerződésszegést? Volt-e 
már megindított kártérítési peretek, ami 
eredményesen végződött?
Miután főképpen angol, illetve amerikai 
zenekarokról van szó, az angolszász jog-
rendszer a mérvadó, aminek az alapja a 
precedensrendszer. Ez alapján azonban 
az tapasztalható, hogy a fesztiváloknál 
ahol nem egy-egy előadóra vált jegyet 
a közönség, koncert elmaradása esetén 
csak a lemondásból fakadó, számlával 
igazolható többletköltséget ítéli meg a 
bíróság, de például az elmaradt hasznot 
már nem. A Sziget kapcsán egy olyan 
alkalom volt, amikor komolyan fon-
tolgattuk, hogy perre visszük az ügyet 
egy, a Sziget előtt pár nappal fellépé-
sét lemondó zenekarral kapcsolatban, 
azonban az angol ügyvédi iroda, amivel 
kapcsolatban álltunk, lebeszélt minket a 
perről.

Mi a jellemző a fi zetési feltételekre? Arra 
gondolok, hogy kell-e letenni előleget, 
szokás-e a kaució?
A magyar zenekaroknál a koncert meg-
történte után a helyszínen, számla elle-
nében készpénzben vagy átutalással 
fi zetünk. A nagy külföldi fellépőknél 

jellemzően előleget kell fi zetnünk, ez az 
elején általában a teljes összeget je-
lentette. Amióta ismert és megbízható 
szerep lőként tekintenek ránk, javult a 
helyzet, de most is elkérik előre a gázsi 
50%-át. A kisebb külföldi zenekaroknál, 
ahol az útiköltséget maguk állják, a gá-
zsijukból ott adunk előleget, ahol mi 
fi zetjük az utazást, ott nem jellemző az 
ezen túli előleg.

Milyen extrém igényeket szoktak a szer-
ződésekbe kikötni egyes nevesebb elő-
adók?
A szerződésekben a technikára a cate-
ringre, a szállásra, az öltözőre, illetve 
az  utaztatásra vonatkozóan vannak igé-
nyek, melyek közül jónéhány mondha tó 
extrémnek. Van zenekar, amelynek tag jai 
csak bizonyos márkájú autóba haj landóak 
beülni, sőt volt, aki saját szaká csot hozott 
és csak az ő főztjét volt haj landó megenni, 
amihez komplett kony hát is rendelt 
mindjárt. Vannak meg mosolyogtató ké-
rések is, az idei VOLT fesztiválon például 
az egyik csapat éne kese másfél kiló répát 
kért a fellépés előtt, a zenekar 72 db 
törölközőt kért a színpadra és 300 kg 
jeget a koncert után a buszukba.  Akadt 
csapat, akik a szerin tünk legjobb magyar 
bort akar ták min denáron megkóstolni, 
de volt harcos környezetvédő együttes, 
akik nem esz nek olyan ételt, ami kör nye-
zetkárosító csomagolásban van. A leg-
extrémebb ké rés az a Soundon volt idén: 
az egyik nemz etközi sztár egy magyar 
zenekar dedikált képét akarta látni az 
öltöző jében.

Sziget, sztárok, szerződések
A Sziget fesztivál szervezése során számos jogi kérdés is felvetődik, ezek között a leg-

fontosabb a fellépő együttesekkel kötendő szerződések. Azon kívül, hogy számos szer-

ződéstípussal találkoznak a rendezők, meg kell küzdeni az egyes előadók extrém kí-

vánságaival is. Erről beszélgettünk Marinka Csabával, a Sziget Kulturális Szervezőiroda  

kommunikációs vezetőjével.

ÜGYVÉDVILÁG

dr. Bodolai László

Fotó: Hudák László
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A pályázatát a Magyar Ügyvédi Ka-
mara elnökéhez, Dr. Horváth Jenő 

elnök úrhoz nyújtotta be, sor került egy 
német nyelvű személyes meghallgatás-
ra, végül az elnök úr javaslata alapján fo-
gadták el az ő és egy kolléganője jelent-
kezését a szeminárium szervezői.

A szeminárium bevezető szakasza során 
a résztvevők egyebek mellett a német 
ügyvédségre vonatkozó jogi szabályo-
zást és az ügyvédség belső normáit is 
megismerhették és beszámoltak egy-
másnak az egyes közép-európai államok 
sajátos szabályozási rendjéről is. A be-
vezető szeminárium után a résztvevők 
szerte Németországban, külön-
féle profi lú és nagyságú ügyvé-
di irodákban szereztek szakmai 
gyakorlatot, amelynek az időtar-
tama egy hónap volt. A szakmai 
gyakorlat során az ösztöndíjasok 
részt vettek az ügyfelekkel való, 
illetve a bírósági tárgyalásokon, 
szakmai konzultáció és okirat-
szerkesztés során érdemben is kifejthet-
tek munkát. Az irodai munkát egy záró 
szeminárium követte Bonnban, végül 
egy előadásokkal egybekötött brüssze-
li szakmai kirándulással végződött a két 
hónapos ösztöndíj.

A szemináriumon való részvétel többek 
között azzal az előnnyel járt, hogy fi atal 
ügyvéd kollégákat találkozhatott a kör-
nyező államokból, valamint megismer-
hette egy német ügyvédi iroda mű-
ködését (ő egy nürnbergi irodában nyert 
elhelyezést). A záró szemináriumon 

minden résztvevő beszámolt az irodában 
végzett munkáról, így az ösztöndíjasok 
egy általános képet is kialakíthattak a 
német ügyvédségről. A nürnbergi part-
ner ügyvédi irodával (Dr Kreuzer & Coll.) 
azóta is ápolják a kapcsolatot, és ezen 
ügyvédi iroda mellett tagjai egy füg-
getlen ügyvédi irodákból álló nemzet-
közi hálózatnak,  az International Jurists-
nak (IJ). Az IJ egyfajta ernyőszervezet, 
amely révén az ügyvédi irodák köz ve-
títésével az ügyfelek nemzetközi tranz-
akciók, idegen állambeli jogviták stb. 
esetén olyan partner ügyvédi irodákhoz 
fordulhatnak, amelyek a    nemzetközi 
standardoknak megfelelnek és az ügy-

védek, valamint az ügyfeleik biztosak 
lehetnek benne, hogy a megkeresett 
ügyvédi iroda az indokolt elvárásoknak 
megfelel. Fontos, hogy a nemzetközi 
láncban részt vevő ügyvédi irodák 
függetlenek maradnak, saját  arculatukat 
is megőrzik.

Dr. Kovács Szabolcs németországi ta-
pasztalatai alapján úgy véli, polgári jogi 
jogvitákban az ottani ügyvédek, és a 
bíróságok is rendkívül egyezségpártiak. 
Ugyan a magyar eljárásjogi szabályok is 
lehetővé teszik polgári perekben az 

egyezség megkötését, de ez a gya-
korlatban jóval ritkábban fordul elő, 
mint Németországban, ez persze nem 
csak az ügyvédeken, hanem az ügy-
feleken is múlik. Érdekes különbség, 
hogy Németországban jóval elterjedtebb 
és közismert az úgynevezett jogvédelmi 
biztosítás intézménye. Németországban 
nagyjából minden ötödik háztartásnak 
van jogvédelmi biztosítása, ami sok 
olyan jogvitában is védelmet nyújthat, 
amelyben Magyarországon az emberek 
nem fordulnak ügyvédhez, nem érvé-
nyesítik a sokszor megalapozott igé-
nyeiket, mert az ezzel járó költségek 
meghaladják azt az esetleges előnyt, 

amit a sikeres igényérvényesítés 
nyújthat. A jogvédelmi biztosítás 
esetén a  jövőbeni bizonytalan 
esemény, amelynek a bekövet-
keztétől függően a biztosító 
szolgáltatási kötelezettsége be-
áll, maga a jogvita. Ha tehát az 
adott jogvitára nézve az ügyfél 
rendelkezik jogvédelmi biztosí-

tással, a biztosító a biztosítási szerződés 
szerint a jogvitában felmerült költ-
ségeket megtéríteni vállalja, más szóval 
átvállalja az ügyvédi költségeket is. 
Azokban a jogvitákban, ahol jogvédelmi 
biztosítással rendelkező fél próbálja meg 
ügyvédje révén igényét érvényesíteni, 
sokszor már az ügyvédi levelezés ered-
ményeképpen peren kívül egyezség szü-
letik, mert amellett, hogy az ügy első 
bírájaként maga az ügyvéd is értékeli az 
esélyeket, a háttérben ott van a tőkeerős, 
kellő szakértelemmel és gyakorlattal 
rendelkező biztosító is, akinek, mint 

Elektronizált munkaszervezés és szolgáltató ügyvéd

Dr. Kovács Szabolcs a német ügyvédség körében szerzett tapasztalatokról

ÜGYVÉDVILÁG

Dr. Kovács Szabolcs 2004 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának. 2005. év tavaszán két hónapos német-

országi szemináriumon vett részt. Mint lapunknak elmondta, az ösztöndíjat a Német Szövetségi Ügyvédi Kamara, 

a  Német Ügyvédegyesület és a Nemzetközi Jogi Együttműködésre Alapított Német Alapítvány közösen hir dette 

meg azzal a céllal, hogy az egykori keleti blokk államainak fi atal ügyvédei megismerhessék Németország jogi 

berendezkedését, az ottani ügyvédek munkáját, nemzetközi tapasztalatokat szerezhessenek és határon átnyúló 

szakmai kapcsolatokat alakíthassanak ki.

Németországban jóval elterjedtebb és 

közismert az úgynevezett jogvé delmi 

biztosítás intézménye.
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quasi külső személynek a hozzáállását a 
felek a jogvita mikénti lezárása során 
kiindulási alapként kezelhetik.

A Németországban kisebb méretűnek 
számító társas ügyvédi irodákban sem 
ritkaság, hogy az ügyvédi munka meg-
szervezése számítógépes programok se-
gítségével történik, vagyis amennyire 
lehet, automatizált. Az ügyvédek ha-
táridőnaplója egy központi számítógé-
pes naptárrendszerrel van összekötve, 
amely jelzi a különböző határnapokat, 
határidőket, ez a rendszer nyilvántartja 
továbbá, hogy az adott ügyvéd mely 
ügyfeleknél járt, egy-egy üggyel mennyi 
időt foglalkozott, stb., mindezek alapján 
pedig statisztikák készíthetőek. Van 

olyan ügyvédi iroda is, ami többletszol-
gáltatásként 24 órás telefonos ügyeletet 
tart, persze ehhez az szükséges, hogy 
megfelelő számú  kolléga dolgozzon az 
ügyvédi irodában. Ha az ügyfél felhívja 
az iroda számát, az ügyeleti szám 
automatikusan kapcsolja az ügyeletes 
ügyvédet, aki el tudja dönteni, hogy 
esetlegesen milyen azonnali intézkedésre 
lehet szükség.

Elmondható, hogy Németországban, 
a  megismert ügyvédi irodák – a nagy 
versenyre is tekintettel – a jogszabályok 
által biztosított kereteken belül az ügy-
felek megnyerése és megtartása érde-
kében – részben kényelminek is tekint-
hető – többletszolgáltatásokat nyúj ta-

nak, emelte ki dr. Kovács Szabolcs. 
Mivel  Magyarországon is közel tízezer 
ügyvéd van, Budapesten pedig hozzá-
vetőleg ötezer, és  egyre nagyobb a 
verseny, ezért szerinte a magyar ügyvé-
dek számára is elengedhetetlen, hogy 
ügyvédi tevékenységük során a jogsza-
bályi kereteken belül és az ügyvédségre 
vonatkozó belső normák szigorú be-
tartása mellett többletszolgáltatásokat 
nyújtsanak. Ma már Magyarországon 
is  nélkülözhetetlen a megfelelő infra-
strukturális háttér biztosítása, például 
az online ingatlan-nyilvántartási rend-
szerhez való kapcsolódás, vagy a szük-
séges céginformációs adatbázis meg-
léte.

ÜGYVÉDVILÁG

dr. Schmidt Gábor

Dr. Kovács Szabolcs 1974-ben-ben szü-

letett, 1992–’95 között a Deutsche Bank 

AG ösztöndíjasaként Németországban 

tanult, a Janus Pannonius Tudomány-

egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-

rán 2000-ben diplomázott. Ezután négy 

évig ügyvédjelöltként, majd rövid ideig 

ügyvédként is a Kálmán, Szilasi, Sárközy 

és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa volt. 

Saját ügyvédi irodája megalapítása után 

együttműködési megállapodást kötött  

a Kovács Kázmér Ügyvédi Irodával.

Polgári joggal és közlekedési büntető-

joggal foglalkozik.

Nős, szívesen síel és teniszezik és érdekli 

a kortárs magyar képzőművészet.
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A jelentkezéseket a Magyar Jogász 
Egyletnél igényelhető jelentkezési 
lapon legkésőbb

2007. szeptember 20-ig

lehetőség szerint faxon 
(a 311-4013/108m, 311-4880/108m), 

illetve postai úton
 (1054 Budapest,  Sze mere u. 10.) 

kell eljuttatni.

A szállodákkal kötött szobafoglalási 
szerződésekre tekintettel fontos a je-
lentkezési határidő feltétlen betar tása!

2007. szeptember 24-e után bejelen-
tett lemondás esetén a részvételi dí-
jakat a Magyar Jogász Egyletnek már 
nem áll módjában visszafi zetni.

Az MJE csak azt a jelentkezési lapot 
tudja elfogadni, amelyhez a részvételi 
díj befi zetéséről, vagy átutalásáról 
szóló csekk, illetve átutalási megbízás 
másolatát egyidejűleg csatolják.

A részletes szakmai programot és az 
elhelyezésre vonatkozó értesítést az 
MJE 2007. október 8-ig küldi meg a 
résztvevőknek.

ÜGYVÉDVILÁG

Huszonötödik Jogász Vándorgyűlés

PLENÁRIS ÜLÉS:

•  Alkotmánybíráskodás és 
alkotmányosság

  Előadó: dr. Bihari Mihály, az 
Alkotmánybíróság elnöke

SZEKCIÓÜLÉSEK:

•  Gazdálkodás az állami vagyonnal, 
az egészségügyi és az oktatási 
szolgáltatások magánosítása

 Társelőadók:
  dr. Kovács Árpád, az Állami 

Számvevőszék elnöke,
  dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár, 

a Budapesti Corvinus Egyetem rek tora,
  prof.dr. Mihályi Péter, Közép-Európai 

Egyetem (CEU)
  dr. Deák Péter, az ÁPV Zrt. 

vezérigazgatója
• Fogyasztóvédelem a fogyasztóért
  Előadó: dr. Fazekas Judit 

szakállamtitkár, IRM
•  Rendvédelmi szervezet, a rendészet 

joga
  Előadók: dr. Piros Attila rendészeti 

szakállamtitkár, IRM
  dr. Finszter Géza egyetemi docens, 

az OKRI osztályvezetője
•  A közigazgatás reformjának első 

eredményei és hibái
  Előadó: dr. Fazekas Marianna tszv. 

egyetemi docens, ELTE ÁJK
•  Az európai bűnügyi együttműködés 

és emberi jogok
  Előadó: dr. Höltz Lipót főosztályve-

zető, IRM
•  Az igazságszolgáltatás akadályozása 

a bírósági eljárásokban
  Előadó: dr. Szelényiné dr. Roszik 

Erzsébet hivatalvezető, OIT Hivatala

A résztvevőket a Hotel Forrás kétágyas 
szobáiban helyezik el. Az ellátás 
– választástól függően – csütörtökön 
vacsorával kezdődik, és szombaton 
reggelivel fejeződik be.

A Vándorgyűlés társasági 
programajánlatai:

1. Október 11. (csütörtök) 20:30 óra
„Szüreti táncos est” a Hotel Forrásban 
a Vándorgyűlés valamennyi résztvevő-
jének

2.  Október 12. (péntek) 19–23 óra 
között

Vacsora a Kiskőrössy Halászcsárdában
Érkezés Szegeden a Felső-Tiszaparton 
lévő halászcsárdába autóbusszal, ahol 
vacsorára előételként haltepertőt, 
majd fi lézett vegyes halászlét, tépett 
túrós csuszát tepertővel, 1 üveg 0,75 
l-es bort 1 üveg ásványvizet szolgálnak 
fel a vendégek részére. A halászcsárda 
Tiszára néző kerthelyiséggel, valamint 
több belső teremmel rendelkezik, és 
a han gulatot kellemes szalonzenével 
biztosítja.

3.  Október 13. (szombat) 8–13 óra 
között

Belvárosi séta Hódmezővásárhelyen
Bakay kút – Református Ótemplom – 
Kossuth tér nevezetességei – majd 
Tornyai János Múzeum régészeti, nép-
rajzi kiállítás – Alföld Galéria a népi 
realista festészet (Tornyai János és 
követői). Látogatás Ambrus Sándor 
keramikus művésznél. „A híres vásár-
helyi fazekasok, a ma is élő, virágzó 
művészet” bemutatóval és a korongolás 
kipróbálása.

4.  Október 13. (szombat) 9–12 óra 
között

Szegedi városnézés
A belvárosban kb. 3–4 órás kellemes 
gyalogos séta keretében a Stefánia 
– Dankó és Sissy szobor – Deutsch 
palota-Arany János utcában Gróf palota 
– Szent István téri víztorony (belül 
szikvíz kiállítás, kilátó 46 m magasból) 
–  Református palota – Új Zsinagóga 
(belülről is) – Reök palota „Szépség és 
fájdalom” kiállítás megtekintése.

A Vándorgyűléssel kapcsolatos kérdé-

sekben az MJE a 311-4880-as, illetve 

a 311-4013-as telefonszámokon ad 

fel világosítást, ezen a számon lehet 

ér deklődni a részvétel költségeiről is.

A Magyar Jogász Egylet az elmúlt évek sikeres fogadtatása alapján ismét Szegeden rendezi meg (2007. október 

11–13. között) a Huszonötödik Jogász Vándorgyűlését, melynek házigazdája az MJE Csongrád Megyei Szervezete. 

A Vándorgyűlés – plenáris ülés (csütörtök délután) és három-három párhuzamos szekcióülés (péntek délelőtt, 

délután) keretében – a következő témaköröket öleli fel:
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Az ő esetében nem igaz a mondás, 
miszerint a legtöbb értelmiségi 

írással tölti az idejét ahelyett, hogy 
inkább olvasna. A szépirodalom szere-
tete ugyanis még a mai napig az olvasás 
gyönyörében fejeződik ki nála.

Szegeden, 1946. szeptember 5-én szüle-
tett. Több mint hatvan éve hűséges 
Csongrád megye fővárosához, e dél-
alföldi fesztiválvároshoz.

Negyven évvel ezelőtt szülővárosában 
végezte el az egyetemet, és ügyvéd-
jelöltként is itt kezdte meg szakmai 
pályafutását.

Ha az a bizonyos érme negyven év vel ez-
előtt a másik oldalára esik, ak kor Ön most 
hu mán tárgyakat tanít egy közép iskolá-
ban. Miért akart a bölcsészkarra je lent-
kezni, és megbánta-e, hogy ügyvéd lett?
Soha, egy percre sem bántam meg, 
hogy az érettségi után a jogi egyetemre 
jelentkeztem, és ügyvéd lettem.

A kamaszkor végén, a felnőttkor kez-
detén nehéz eldöntenünk, hogy milyen 
szakmát is válasszunk. A legtöbb em-
ber fi atalkorában, tantárgyakban gon-
dolkodik. Mivel nekem az irodalom és a 
történelem volt a kedvencem, ez eleve 
meghatározta a felvételi vizsgára való 
jelentkezésemet. Csakhogy akkor még 
nem tudtam eldönteni, hogy bölcsész, 
vagy inkább jogász legyek.

A véletlennek, még inkább a szerencsé-
nek köszönhetem, hogy Fortuna a jog 
felé fordította szekerét.

Honnan jött a humán tárgyak, főleg az 
irodalom szeretete?
Mindig sok időt fordítottam az olvasásra. 
A könyvek iránti szeretetem szüleim-
nek  és tanáraimnak köszönhetően már 
egész korán megmutatkozott. Különö-

Dr. Izsák Péter

ÜGYVÉDVILÁG

Véletlenül lett jogász. Az érettségi előtt egy feldobott pénzdarab döntötte el, hogy a 

jogi egyetemre és ne a bölcsészkarra jelentkezzen. Mégis mérhetetlenül gazdag ügyvédi 

életpályát tudhat maga mögött a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának 

elnöke, dr. Izsák Péter ügyvéd.

A jogi szakvizsga letétele után, 1973-tól – csaknem húsz éven keresztül – volt 
a helyi 5. számú Ügyvédi Munkaközösség tagja. A rendszerváltást követően 
viszont áttért a magánügyvédi tevékenységre, s ma is egyéni ügyvédként látja 
el ügyfelei képviseletét.

Fotó: Bakcsy Árpád

PORTRÉ

Interjú a Magyar Ügyvédi Kamara 
Fegyelmi Bizottságának elnökével
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sen Szántó Lőrinc tanár úrra, a magyar 
tanáromra emlékszem vissza sok-sok 
szeretettel. Az olvasás iránti vágyamat 
tovább erősítette, hogy mellettünk volt 
a helyi könyvtár, ahol én persze állandó 
vendég, vagy sokkal inkább lakó voltam; 
a polcokról elővillanó könyvek színes, 
szinte érzékcsiklandozó címlapja gyakran 
ámulatba ejtett. „Tucatszámra” cipeltem 
haza a kikölcsönzött könyveket, és 
órákon át, faltam a betűket.

A könyvtár nekem mindig izgalmas ka-
landot jelentett. Tanítás után fáradtan, 
de mégis elszántan indultam oda. Szinte 
szenvedélyemmé vált az olvasás.
Még ma is jellemző rám ez a kettős 
élet. Napközben az ügyvédi teendők, 
de késő estétől a saját könyvtáram rab-
ja vagyok. Az évek folyamán ugyanis 
könyvtárnyi irodalmat gyűjtöttem, így 
ki sem kell mozdulnom, ha olvasni aka-
rok. A fárasz tó nap után megszállottan 
osonok a polcok felé. Sokszor találomra 
nyúlok egy-egy könyvhöz, de alighogy 
kinyitom, rögtön elkap az olvasási vágy.

A jó könyv úgy hat rám, mint a közeli 
rokonság. Különös megnyugvással tölt 
el mindig engem ez a tevékenység. Úgy 
érzem magam ilyenkor, mint aki aján-
dékot kapott, s e váratlan öröm teljesen 
felvillanyoz. Számomra az olvasás olyan 
időtöltés, amelynek nincs kezdete és 
nincs vége.

Még ma is minden könyvet nyugtalan 
reménykedéssel nyitok ki, mert leg-
többjükben megtalálom a nagy titkot, 
amit valamennyien keresünk, kutatunk 
egész életünkön át.
Az elolvasott műremekek választ adnak 
sürgető kérdéseinkre; elárulják, hogyan 
cselekedjünk, szinte tanáccsal látnak el 
bennünket.

Sohasem akart Szegedről elmenni?
Eszembe se jutott. Nagyon szeretem ezt 
a várost. Minden ideköt: a család, a ba-
rátok és az ügyfelek.
A barátaim főleg az évfolyamunkról ke-
rültek ki. Akkoriban kis évfolyam volt 
a miénk, nem úgy, mint ma. Központi 
magját meghatározta, hogy a fi úk több-
sége „előfelvételisként” együtt katonás-
kodott egy évig. Az akkor kialakult barát-
ság még a mai napig tart. Rendszeresen 
szervezünk évfolyam- és baráti találko-
zókat. A volt egyetemista társaimmal 
minden ötödik, a szűkebb baráti körrel 
pedig minden évben összejövünk.

Úgy tudom, hogy az ügyvédi praxis mel-
lett elmélettel is foglalkozik: a Szegedi 
Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszé-
kén fakultatív tárgyat oktat, és a záró-
vizsga-bizottságnak is tagja.
Személyiségi jog és sajtójog annak a 
tárgynak a neve, amit oktatok, és amit 
a hallgatók szabadon felvehetnek. Mi-
vel elsősorban gyakorlati beállítottságú 
ember vagyok, ez a tanításnál is meg-
mutatkozik. A tanár feladatának tartom, 
hogy új meglátásokat vigyen az oktatás-
ba, és a gyakorlat felől közelítsen meg 
egyes kérdéseket. A jó oktató nem riad 
vissza a kihívásoktól, tudja, hogy mire 
van szüksége a hallgatóknak: olyan tu-
dásra, amely a hétköznapok világának 
aktuális kérdéseit is magában foglalja. 
Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy 
megtanítsam a hallgatókat a gyakorlat-
ban is jól hasznosítható szemléletmód-
ra, mert ezek nélkül elképzelhetetlen 
számomra a jó és a sikeres jogászi pálya. 
Ezt én annak idején szintén a tanáraim-
tól, főleg Kemenes, Kovács és Pólay pro-
fesszoroktól lestem el.
Sajnos az elmélet gyakorlat nélkül be-
zárt dió. Nagyon fontos a kétféle szem-
léletmód együttműködése. A gyakor-
lati példák segítségével érthető meg 
az elmélet, ugyanakkor a gyakorlat az 
elméleten keresztül fejleszti magát: az 
elmélet lehet a gyakorlat bírálója és 
korrigálója.

Az ügyvédi tevékenységében is kiemelt 
szerepet játszik, úgymond szakterületé-
nek számít a személyiségi jog és a sajtó-
jog?
Igen, ez mindenképpen elmondható. 
Tíz éven keresztül, 1990-től 2000-ig én 
képviseltem a Délmagyarország Könyv- 
és Lapkiadó Vállalatot a személyiségi 
jogi és a sajtó-helyreigazítási perekben. 
Ezt követően, immár 10 éve, a Szegedi 
Tudományegyetem Szent-Györgyi Al-
bert Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Centrumának jogtanácsosaként járok el 
az egészségre vonatkozó személyiségi 
jogi védelmi ügyekben.

Volt-e olyan érdekes orvosi műhibapere, 
amiről szívesen mesélne?
Konkrét ügyekre nem szeretnék kitér-
ni, de talán a sajtóban is nagy vihart 
kavart mobiltelefonnal kapcsolatos el-
járást megemlíthetem.

Arra gondol, amikor a szülés levezetése 
közben az orvos a mobilján telefonált, és 
a kisbaba meghalt?

ÜGYVÉDVILÁG

Igen, de a tényállás nem egészen az 
volt, amit a média sugallt. A pert egyéb-
ként mi nyertük. Nem történt orvosi 
mulasztás. Az újszülött nem volt élet-
képes, és a halál oka erre volt visszave-
zethető.

A sajtó sajnos másképpen írta meg az 
esetet. Itt szeretnék utalni a média sze-
repére: a sajtó nyilvánossága és az igaz-
ságszolgáltatás valósága sokszor eltér 

Dr. Izsák Péter, 1946-ban szü-

letett, a Szegedi Egyetem Jogi 

Karán diplomázott 1971-ben, 

majd a Szegedi 5. sz. Ügyvédi 

Munkaközösségben dolgozott 

1991-ig. Azóta saját irodája van, 

ahol többnyire személyiségi 

jogi és sajtójogi ügyekben jár el. 

2006-tól a MÜK Fegyelmi Bi-

zottságának elnöke.

Nős, Hondát vezet, kedvenc 

étterme a lajosmizsei Tanya-

csárda. Nem dohányzik, szeret 

olvasni, utazni és ha lehetőség 

van rá, barátaival römizni.
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egymástól. Míg az eljárások célja a való-
ság kiderítése, addig a médiát más érde-
kek mozgatják.

Igen, és mindezek hátterében több kérdés 
alapos vizsgálata áll, úgymint a szólás- és 
a véleménynyilvánítás szabadsága, illet-
ve a befolyásolástól mentes igazságszol-
gáltatás.
A sajtószabadság kétélű fegyver. Bár a 
szólás szabadsága alkotmányos alapelv, 

ennek tartalma mégsem jelenheti a jog-
gal való visszaélést. A véleményszabad-
ság fontos: mindent lehet, de csak a jót 
szabad. Hol a határ? Hol jelölik ki a tör-
vények a szólásszabadság végét? Azaz, 
milyen viszonyban van a szólásszabad-
ság, a véleményszabadság és a büntető-
jog eszköztára?
A mai magyar társadalomban sajnos 
olyan a közhangulat, a politikai és a köz-
életi, valamint az újságírói stílus, hogy 

az Alkotmánybíróság több határozata 
[a 30/1992. (V. 26.) AB határozat és 
a 12/1999. (V. 21.) AB határozat] is 
foglalkozott már az alapjogok lehető-
ség  szerinti korlátozásának kérdésével. 
Új hangra és több bölcsességre lenne 
szükség.

Végül most Izsák Pétertől mint a Magyar 
Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának 
Elnökétől kérdezem, nem nagyon meg-
terhelő egy egyéni ügyvéd számára, is-
merve az ügyek sokaságát, hogy ilyen po-
zíciót is betölt? Gondolok itt arra is, hogy 
Ön Szegeden él és főleg itt tevékenyke-
dik, a fegyelmi ügyek miatt viszont gyak-
ran kell a fővárosba utaznia.
Nem olyan régóta vagyok a Fegyelmi Bi-
zottság Elnöke. 2006-ban ért ez a tisz-
teletteljes felkérés. Az új pozíció viszont 
nem volt minden előzmény nélküli, 
hiszen korábban már a Szegedi Ügyvé-
di Kamara elnökségének tagjaként és 
fegyelmi megbízottjaként – több mint 
8 éven keresztül – e tevékenységbe is 
belekóstoltam, és két ciklusban tagja 
voltam a Magyar Ügyvédi Kamara Fe-
gyelmi Bizottságának is.
Természetesen több munkát jelent, de 
nem panaszkodom, mert a Fegyelmi 
Bizottságban sok ügyvéd dolgozik, és 
a kollégákkal nagyon jól együttműkö-
dünk. Bár a bizottságot én irányítom, és 
az ügyeket is én osztom szét, a munka-
teher nagy része a kollégáimé.

dr. Kiss Anna
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Az egyetemek ontják magukból a jogá-
szokat, ám nem mindenki tud megka-
paszkodni ügyvédként. Önnek hogyan 
sikerült?
Homolya Róbert: Ügyvédi szakvizs gá-
mat 2004 kora őszén szereztem meg, 
jelöltként azonban már évek óta dol-
goztam önállóan ügyfelek mellett, illet-
ve saját megbízásaim is voltak. 2004 
májusában lépett hatályba az új, euró-
pai  uniós irányelveknek megfelelő köz-
beszerzési törvény, amire sokan azt 
mondták, túl bonyolult, így nemigen 
merték alkalmazni. Én elmélyedtem a 
témában, és hamarosan felelősséggel el 
mertem vállalni gyakorlatilag minden 
ügyet, amely összefüggött a közbeszer-
zéssel. A törvény ismeretén túl rendkívül 
fontos, ha nem fontosabb a Közbeszerzési 
Döntőbizottság és a bíróságok jogalkal-
mazásának ismerete. Első jelentősebb 
feladatként egy nagyobb vidéki város 
önkormányzatától nyertem megbízást 
egy állami támogatásból megvalósuló, 
többmilliárd forintos építési beruházás 
közbeszerzésének bonyolítására. A fel-
ada tot teljesítettem, így igen korán 
elsőrangú referenciára tettem szert.

A közbeszerzések világát a közfelfogás 
szerint átszövi a személyi és politikai el-
köteleződés, horribile dictu a korrupció. 
Ez mennyiben szükséges „szériatartozék”?
Én magam az első nagyobb horderejű 
megbízást gyakorlatilag az utcáról nyer-
tem el. Amikor aztán a képviselő-
testület látta, hogy itt van egy fi atal 
ügyvéd, és a jogorvoslati kérelmek el-
lenére sikeresen végrehajtotta a projek-
tet, megjegyezték a nevemet, elfogad-
ták a szakmaiságomat. A jogszabályok 
egyébként szigorúak, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság pedig törvénysértés 
esetén a beszerzés értékének akár har-
minc százalékáig szabhat ki bírságot, 
ezért az ajánlatkérő megbízásából vég-
zett tevékenység óriási felelősséggel jár.

Báldy Péter: A CompLex Kiadó is egy 
döntőbizottsági ügy alkalmával került 
kapcsolatba Róbertékkel, csak éppen 
minket nem bírságoltak, hanem mi 
támadtunk meg egy közbeszerzési 
eljárást. Mivel az addigi jogi képviselőnk 
munkájával elégedetlenek voltunk, 
és már csak két napunk volt, hirtelen 
 kellett találni valakit – nem is akárkit, 
hiszen cégünk nehéz partner.

Lévén jogi kiadó.
A kollégák nagy része jogász, többük 
egyetemi oktató, így nem gyerekjáték 
az együttműködés velünk, végtére is, 
nagyon okosnak hisszük magunkat. 
Róberttel ismerősökön keresztül vettük 
fel a kapcsolatot, és nagy szerencsénk 
volt vele, már csak azért is, mivel 
Magyarországon nehéz megtalálni az 
egy-egy területen legjobb ügyvédeket.

Miért?
A kamarai szabályok ugyebár tiltják szá-
mukra a hirdetést, sőt még azt is, hogy 
referencialistájukat a nyilvánosság elé 
tárják. Nem úgy Ame ri-
kában: ott az ügy vé dek  
eredményességi  statisz-
  tikát vezethet nek, min-
den módon ajánl hatják 
szolgálta tásaikat, sőt 
egy-egy tömegsze ren-
csétlenség alkalmá val 
havaria-járatok in dulnak 
ügyvédekkel, hogy a 
hely színen vadászhassák 
a klienseket. Nálunk zár-
tabb a rendszer, aminek 
számos előnye van. 
Helytelennek tartom 
azonban, hogy egy ügyvéd nem 
dicsekedhet el mondjuk a velünk való 
eredményes kapcsolatával, hiszen így 
csak a véletlenen múlhat, hogy min-
denki   megtalálja-e a megfelelő szak-
embert.

Mennyire egyértelmű a közbeszerzés jogi 
szabályozása?
A magyar szabályozás az unióban az egyik 
legrészletesebb, talán a legbonyolultabb 
is, sok kritika szerint túlságosan is az. 
Összehasonlításképpen: míg a teljes 
Polgári Törvénykönyv 685 paragrafusból 
áll, a közbeszerzési törvény nagyjából 
négyszáz paragrafust tesz ki.
Szerintem túl is van szabályozva ez a 
terület, olyannyira, hogy a pályázat 
kiírója gyakran nem tud a tartalomra 
összpontosítani. A minap találkoztam 
egy közbeszerzési eljárással, melyben 
a tízegynéhány pályázó ajánlatában 
az egyik tétel egységára a két forinttól 
a 60 forintig terjedt. Ez arra utal, hogy 
az ajánlatkérő a tartalmi részt nem 
mindig képes olyan pontossággal 
megfogalmazni, hogy a jelentkezők 
ugyanúgy értelmezzék.

Egy közbeszerzési döntést mivel lehet 
leginkább megtámadni: azzal, hogy a 
bíráló a megadott szempontokat rosszul 
alkalmazza, vagy hogy nem a szempontok 
szerint dönt?
Ha valaki gyakorlott szemmel néz egy 
közbeszerzési eljárásban keletke zett 
jegyzőkönyvre, iratra, hamar megta lálja, 
hogy mit nem értékelt a törvénynek 
megfelelően az ajánlatkérő. A jog-
orvoslati kérelmek köre gyakorlatilag 

két részre osztható: a részvételre je-
lentkező vagy ajánlatkérő jelentkezé-
sének, ajánlatának érvénytelenségének 
megállapítására, illetve az ajánlat bírá-
lati szempontok szerinti értékelésének 
kérdésére.

Ügyvéd és ügyfele

Egy ügyvéd miért nem tárhatja sikereinek listáját a nyilvánosság elé? Hogyan lehet 

megtámadni egy közbeszerzési eljárást? Miért lehet vonzó egy szomszédos ország a 

magyar ügyvédek számára? Lapunk Báldy Pétert, a CompLex Kiadó jogi kiadói igazga-

tóját és a cég partnerét, Homolya Róbert ügyvédet ültette egy asztalhoz.

ÜGYVÉDVILÁG

Egy asztalnál dr. Homolya Róbert és dr. Báldy Péter

Fotó: Bakcsy Árpád
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A közbeszerzésekből sokat lehet tanulni, 
még ha veszít is az ember. Nemrég a 
CompLex Kiadót – azon a jogcímen, 
hogy nem roncsolás mentesen adtuk be 
a dokumentációt – kizárták egy pályá-
zatból. Bár nem vesz tettünk sokat, 
próbaképpen jog orvoslati eljárást in-
dítottunk. Most már döntőbizottsági 
határozatunk, kvázi precedens döntés 
van a kezünkben arról, hogy mit jelent 
a  ron csolás mentesség. Ennek alapján a 
jövőben a jelenlegi megoldásunkat 
alkalmazva biztosak lehetünk abban, 
hogy ennek a formai követelménynek 
minden eljárásban eleget teszünk.

Előfordulhat, hogy egy 
pályázatra két azonos 
értékű ajánlat érkezik?
Láttam már példát rá.

Összejátszottak a fe lek?
Erre vonatkozóan nem 
merült föl adat, de a 
 mé diából lehet hal la ni 
bizonyos kartell-ügye-
ket. A törvény sze rint egyébként a 
közbeszerzési eljárás ban az ajánlatokat 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tás vagy az összességében legelőnyösebb 
ajánlat ismérve szerint lehet elbírálni.
Egy intézménynek a törvényes határo-
kon belül is lehetnek jogos preferenciái. 
Mondhatja például, hogy jobban szeret-
ne Linux-szervert, mert annak beüze-

Dr. Homolya Róbert 1977-ben szü-

letett Egerben, a kecskeméti Piarista 

Gimnáziumban érettségizett. 2000-

ben államvizsgázott az ELTE jogi ka-

rán; a szakvizsgát 2004-ben tette le, 

azóta saját ügyvédi irodáját vezeti 

 Budapesten. Közbeszerzési ügyekkel, 

állami, önkormányzati beruházások-

kal foglalkozik, de profi lja kiterjed az 

ingatlan-, a gazdasági és a sajtójog-

ra is. Több napi-, hetilap és magazin 

jogi képviselője.

„Az ügyfelek iránti lojalitás, az ügyek 

iránti alázat – az ügyvédjelöltjeimet 

is erre nevelem” – vallja mottóul hi-

vatásáról.

melése olcsóbb, ingyenes szoftvert fut-
tathat rajta, és a karbantartásra van 
módja rendszergazdát alkalmazni.
Ahol viszont nincs lehetőség rendszer-
gazdát szerződtetni, ott a Microsoft 
meg oldásai lesznek magától értető-
dőek.

A 2004-es törvény óta mennyire pros-
perál a közbeszerzési piac?
A 2006-os minden szempontból kiugró 
év volt, idén azonban visszaesés várható. 
A közbeszerzési piacon közpénzek fo-
rognak, a jelenlegi gazdasági helyzetet 
pedig senkinek sem kell bemutatni.  

A    második Nemzeti 
Fejlesztési Terv azon-
ban várhatóan len-
dületet fog adni mind 
a forrásteremtő pá-
lyázatoknak, mind be-
ru házásoknak. Érde-
kes ugyanakkor, hogy 
az Európai Unió hoz 
nemrég csat la kozott 
Romániából, Erdély-

ből     is érkeznek megke resések. Ott 
 ugyan is tavaly év végén fo gadták el a 
köz beszerzési rendeletet, melynek alkal -
mazása érzésem szerint még nem 
zökkenőmentes; az ottani helyzet így 
nagyban hasonlít a 2004-es magyar-
országi állapotokhoz.

Szőnyi Szilárd

ÜGYVÉDVILÁG

Fotó: Bakcsy Árpád

„A második Nemzeti Fej-
lesztési  Terv várhatóan 
lendületet fog adni mind 
a forrásteremtő pályá-
zatoknak, mind beruhá-
zásoknak.” / H. R./
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2007. június 16-án másodszorra rendezték 
meg Balatonlellén az UNIQA-Regatta 
Nagyhajós Bajnokság keretén belül a II. 
Honda Ügyvéd Kupát.

A lig egy évet kellett csak várni arra, 
hogy az ügyvédek, jogászok, 

igazságszolgáltatási szektorban dolgo-
zók ismét összemérjék tudásukat a 
Balaton vizén.

116 hajó, 750 főnyi legénységgel sora-
kozott a rajtnál, hogy a legrövidebb idő 
alatt teljesítse a Balatonlelle–Révfülöp-
Baltonboglár–Balatonlelle útvonalon ki-
jelölt pályát.
Köszönhetően a kedvező szélviszonyok-
nak, de főként Cittel Lajos kormányos 
és csapata teljesítményének, a versenyt 
1 óra 25 perces idővel végül a Kovács, 
Barborják és Társai Ügyvédi Iroda szí-
neiben versenyző Sirocco nevű hajó 
nyerte.

Az ügyvédi iroda egyik ügyfele és a 
Sirocco-csapat tagja, Zentai István meg-
hívására Dr. Kovács Gábor Viktor ügyvéd 
először vett részt az Ügyvéd Kupa Nagy-
hajós Regattán a Sirocco fedélzetén.

A hajó rendszeresen versenyző 11 fős le-
génysége nagyon összeszokott gárda.
A védettség alatt álló Sirocco különleges, 
elit hajónak számít, a vitorlázás iránt 
érdeklődők többsége ismeri a  nevét.
A Sirocco egy exkluzív, 75 m-es Schä-
renkreuzer (balatoni cirkáló), melyet a 
’40-es években terveztek és építettek, 
majd azt követően az 50-es években ál-
lami tulajdonba került, sokáig nem ver-
senyzett. Ebből a típusból még két ilyen 
hajó épült: a Nemere II és a Lillafüred.
A Sirocco több tulajdonosváltást köve-
tően a Dimenzió Biztosító és Önsegé-
lyező egyesület tulajdonába került, és 
mai formájában ennek során újítot-
ták fel.
A hajót 2004-ben Cittel Lajos kormá-
nyos és hajóépítő mester keze alatt tel-
jesen újraépítették. Különlegességét az 
adja, hogy a felújítás során – a hajó fel-
szerelésének korszerűsítése mellett – 
az  eredeti tervekhez minél inkább iga-
zodva állították helyre, így a hajótest is 
fából készült.
A hozzávetőlegesen 18 m hosszú, 10 
tonnás, 20 m magas árbocú vitorlás 
csak a Balaton vizén versenyez, fő 
szálláshelye Balatonfüred.

Dr. Kovács Gábor Viktor gye-
rekkora óta vitorlázik hobbi 
szinten, az idei futam külön leges 
élmény volt számára.
A kétnapos rendezvény más-
napján került megrendezésre a 
verseny.
Már a rajt során a Sirocco az 
élbolyba került, végig tartotta a 
tempót és kiharcolta az első 
helyet.
Dr. Kovács Gábor Viktor  szá  -
mára meg tiszteltetés volt Cittel 
Lajos sal és csapatával verse-
nyezni, ha újra meghívást kap, 
jövőre is örömmel vesz részt 
a  Sirocco csapatában az Ügy-
véd Kupán. Számára a vitorlázás 
igazi stresszoldó, regeneráló ki-
kap csolódás. A balatoni túra-
vitor lázások mellett az inter-
neten keresztül több magyar 
vitorlás tengeri útját kíséri fi -

gyelemmel és drukkol Méder Áronnak, 
aki egy mindössze 6 méter hosszú ha-
jóval, 2006 szeptemberében egyedül 
vágott neki a Föld megkerülésének.

ÜGYVÉDVILÁG

A Sirocco nyerte a II. Honda Ügyvéd Kupát

Dr. Kovács Gábor Viktor 1964-ben 

született. Az ELTE-n szerzett jogi diplo-

mát 1986-ban. A Kovács, Barborják és 

Társai Ügyvédi Iroda tagja, a szerzői jog, 

versenyjog, a társasági jog, kereskedel-

mi szerződések, valamint az informatika 

területét érintő szerződések és jogkér-

dések tartoznak szakterületébe. Nős, 

két gyereke van. Szívesen főz, a művé-

szetek élvezete és az aktív sport jelenti 

szá mára az igazi kikapcsolódást.

Beszélgetés dr. Kovács Gábor Viktor ügyvéddel

dr. Pál Edith
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C huluunbat Enkhbat szereti Buda-
pestet – szögezi le a beilleszkedés 

dilemmáit fi rtató kérdésemre a világjárt 
mongol fi atalember. Bár ő sem mentes 
a kétségektől: „Idővel a magyar állam-
polgárságot is megszereztem, mégis 
tartottam attól: felvesznek-e bárhová is 
dolgozni, ha elvégzem a jogi egyetemet”. 
Felvették. Most, két évvel az ügyvédi 
szakvizsga előtt Bodolai László ügyvédi 
irodájában bojtárkodik. Tele van ambí-
cióval, nem csak szakmai előmenetelét 
tervezi és építi, de ázsiai gyökereit is 
aktívan ápolja, másfél éve egyik veze-
tője  a Magyarországon Élő Mongolok 
Közhasznú Egyesületének, mely a két és 
fél ezres, többségében Budapesten élő 
diaszpóra hagyományőrzője.

Így talán nem meglepő, hogy fő szak-
területének már korán, még egyete mi 
évei alatt az idegenrendészeti jo   got 
választja. Az előforduló bün tető- és 
polgári peres ügyek mellett leginkább 
bevándorlási, letelepedési és állam-
polgársági ügyekben képviseli a hozzá-
fordulókat. Leginkább mon go lokat, de 
persze vannak magyar ügyfelei is, sőt, 
oroszok is. Ez utóbbinak is van ma gya-
rázata. Chuluunbat Enkhbat ugyanis 
Oroszországban érettségizett 1995-ben. 
S hogy oda hogyan került, mielőtt 
Magyar országra érkezett volna?
Nos, értelmiségi szülők gyermekeként, 
orvos édesanyjával és közgazdász 
apukájával. Utóbbi ugyanis másoddip-
lomáját szerezte az egykori leningrádi 
egyetemen. Az akkortájt még kisfi ú 
ügyvédjelölt pedig hamar saját lábra 
állt. Habár sokra tartja az orosz kultúrát, 
azt tudta, nem szeretne abban a ha-
talmas országban élni. Az öt testvér 
közül négyen élnek Budapesten. Kisebbik 
nővére már a ’90-es évek eleje óta, őt 
Chuluunbat Enkhbat többször is meg-
látogatta annak idején, s hamar bele-
szeretett a magyar fővárosba. És úgy 
döntött, itt telepedik le. Három évig, 
1996-tól 1999-ig vállalkozóként próbált 
boldogulni. Aztán jött az ELTE jogi kara, 
ahová 2000-ben elsőre felvették. Persze 
nem ilyen egyszerűen, kitartás igencsak 
kellett hozzá. Az egyéves előkészítő alatt 
napi 6–8 órában tanulta a magyart, s bár 
igen nehéz volt, sosem gondolt arra, 
hogy feladja. Ki hinné, de a magyar–
mongol „gyökerek” a nyelvben is ott 
lapulnak, az ifjút a sok nyelvtani ha-
sonlóság és a mintegy ezerötszáz szinte 
azonos hangzású szó segítette át a 
magyartanulás nehezén.

Az egyetem alatt már olyannyira jól 
ment a nyelv, hogy mellékkeresetként 
tolmácsolást vállalt. Harmadévben 
ugyanis a bölcsészkaron egy tolmács-
vizsgát is letett, amolyan interdisz-
ciplináris kitérőként. Ezzel a diplomával 
pedig szívesen vették közreműködését 
az ügyészségen, a bíróságokon vagy épp 
a bevándorlási hivatalnál. Ez az időszak 
pedig a majdan önálló irodát tervező, 
ma még csak ügyvédjelölt jövőjére néz-
ve is hasznos lehet az idegenrendészeti 
ügyekben.

A már magyar állampolgárságú, alig 30 
éves Chuluunbat Enkhbat egyetlen kel-
lemetlen intermezzót leszámítva soha 
sem találkozott Budapesten rassziz-
mussal, a bírói kar állítólagos előítéle-
tességével, a külföldiek „letaposásával”. 
Anglia, Hollandia vagy épp Dél-Korea 
nagyvárosainak ismerőjeként kötődik 
ehhez a sokféle, a helyiek szerint sokszor 
utálatos, szerinte mégis remek fővá-
roshoz. Magyarországot érzelmileg és 
tudatosan választotta hazájául, lakhe-
lyéül pedig a nyüzsgő Budapestet, 
melynek egyedi, egyszerre modern és 
elegáns kultúrája van.
A „kis kínait” a metróban néhány éve 
hazáig zavarta volna egy indulatos 
bőrfejű. Pedig ő is születhetett volna 
Ázsiában vagy máshová, mondta 
kitűnő magyarsággal az ordítozásból 
csillapodott kötekedőnek Chuluunbat 
Enkhbat. Aztán büszkén arról is fel-
világosította: ő nem kínai, hanem mon-
gol. Ez hatott a „mongol–magyar közös 
múltat” éljenző támadóra: ha örök nem 
is, de tíz percre szóló barátság született.

ÜGYVÉDVILÁG

Dr. Chuluunbat Enkhbat 1978. március 18-án született Ulán-
bátorban (Mongólia). 2006-ban végzett az ELTE Állam és Jogtudo-
mányi Karán, 2006 szeptembere óta ügyvédjelöltként dolgozik 
dr. Bodolai László ügyvédi irodájában. Szakvizsga után büntetőjog-
gal,  állam polgársági és letelepedési ügyekkel, valamint társasági 
joggal fog lalkozna szí vesen.
Szeret utazni, síelni, futni, olvasni, kedveli a zenét és a jó fi lmeket.

A mongol „kis kínai” Budapesten

Kálmán Attila

Ha egy magyar állampolgárságú mongol 
fi atalember verekedés helyett végül „al-
kalmi barátsággal” válik el szintén ma-
gyar állampolgárságú bőrfejű támadójától 
– nos, az erős jellemre vall. Bár évtizedes 
budapesti ittléte egyetlen ilyen epizód-
történetét meséli a forró nyári délelőt-
tön is kifogástalan öltözékű Chuluunbat 
Enkhbat, mégis benne van mindaz, ami 
az idegenrendészeti jogra specializálódó, 
megnyerő ügyvédjelölt személyiségéből 
fakad.

Chuluunbat Enkhbat ügyvédjelölt kalandos útja Európáig
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Az állam, s ezen belül is az igaz-
ságszolgáltatási hatalom azt 

hiszi, hogy a büntetőjogi igény kizáró-
lagos birtokosa, ezért mellékszereplőnek 
fokozza le a bűncselekmény áldozatát. 
Pedig kezdetben a bűncselekményt el-
szenvedett egyén volt az, aki a jogokkal 
teljes mértékben rendelkezett.

Találó Nils Christi megjegyzése, mi-
szerint az állami hatalom eltulajdoní-
totta   az érintettek konfl iktusait; az 
igazságszolgáltatás csak arra jó, hogy 
fájdalmat okozzon. Mint ahogy Bárd 
Károly is írja, „a sértett rég trónfosztott 
szereplője a büntetőjognak és az igaz-
ságszolgáltatás rendjének. Az eljárás 
hivatásos résztvevői végérvényesen el-
tulajdonították a közvetlenül érintettek 
konfl iktusait. A per egykori ura, a vád-
funkcióval korlátlanul rendelkező sértett 
a modern eljárási rendszerekben alig 
több, mint a tanúk egyike. A büntetőjogi 
szankció elsődleges célja már rég nem a 
sértett kompenzációja, sem anyagilag, 
sem pedig lélektanilag.”

A hétköznapok gyakorlata igazolja, hogy 
a jogszabályok által meghagyott lehe-
tőségek a jogalkalmazás folyamán to-
vább szűkülnek, és a sértett kívülállóként, 
kiközösítettként tengődik az eljárásban; 
tájékozatlanul és kiszolgáltatottan ta-
pogatózik a jogalkalmazás világában.

A bonyolult hivatalos 
nyelvből az egyszerű 
polgár egy szót sem 
ért. A XX. század vé-
gére ugyanis mind a 
büntetőjog, mind az 
eljárásjog elveszítette 
közérthetőségét, és szövevényes szabá-
lyok rendszerévé vált; Peters szavaival 
élve, a   „hivatásosok” jogává alakult. 
A világos tárgyalási stílus már a múlté. 
S ami talán még ennél is rosszabb, hogy 
a sértett újabb és újabb viktimizációjá-

nak lehetünk tanúi: a büntetőeljárás fo-
lyamán nem csak a terhelttel szemben 
alkalmaznak erőszakot, hanem a kény-
szerintézkedést elszenvedőkkel, így a 
sértettel szemben is.

A mai bajba jutottak nehéz helyzetén 
próbál segíteni a sértett jogi képvi seletét 
ellátó ügyvéd. Ez rendkívül bonyolult és 
sokrétű feladat. Ahhoz, hogy a sértett 
büntetőeljárási rész vétele zökkenő-
mentes legyen, az ügy védnek komoly 
előkészítő munkát kell végeznie.
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
munkáját is támogatva, Skapinyecz 
János ügyvéd 2002 óta foglalkozik a 
sértettek segítésével. Főleg a kiemel-
tebb súlyú, a társadalomra különösen 
 ve szélyes személy elleni erőszakos, 
 több nyire életellenes cselekmények so-
rán jár el a sértettek, illetve a sértetti 
hozzátartozók képviseletében.
Tapasztalata szerint a sértettek a szá-
mukra kötelezően előírt nyomozati cse-
lekmények kivételével – kihallgatás és 
szembesítés – igyekeznek magukat távol 
tartani az eljárástól. A sértettek effajta 
passzív magatartásának számos oka van 
az ügyvéd szerint. A saját gyakorlatában, 
pl. gyakran előfordul, hogy a bűn-
cselekményt elszenvedett egyén azért 
nem vesz részt szívesen az eljárásban, 
mert nem tudja feldolgozni a sérel-
mére  elkövetett cselekményt, vagy fél 
az elkövetőtől, és  nem akar vele 

találkozni, illet-
ve általában véve 
nyomasztja őt a 
hatósági eljárás.

Az ügyvéd szerint 
az előzetes érte-

sítés szinte kivé tel nélkül elmarad, 
holott erre csak zárt adatkezelés, illetve 
a nyomo zási cse lekmény sürgős el-
végzése esetén ad lehetőséget a jog-
szabály. Ugyanakkor az eljárásjogi kodi-
fi káció egyik nagy eredményének tartja 

Skapinyecz János, hogy a törvény le-
hetővé tette a sértett és képviselője 
számára a megismerési jog kiteljesedé-
sét és a közvetlen kér dések feltevését. 
Sajnos a hatálybalépést követő közel 
négy év elteltével is akad olyan bíró, 
akinek elkerülte a fi gyelmét ez a változás 
– jegyzi meg az ügyvéd.
Nem megfelelő a gyakorlat a polgári 
jogi igény tekintetében sem. Ezt leg-
többször a bíróság egyéb törvényes útra 
utasítja, mivel az elbírálása az eljárás 
befejezését jelentős mértékben késlel-
tetné.

Új jogintézménnyel gazdagodott vi-
szont   a hazai büntetőeljárás, amikor 
bevezették a közvetítői eljárást, köz-
ismertebb nevén a mediációt.
Skapinyecz szerint a jövő dönti majd el, 
hogy mi lesz a sorsa ennek az új jog-
intézménynek. A jogalkalmazás hét köz-
napjai során felszínre kerülnek a köz-
vetítői eljárás hibái, s ennek orvoslására 
újabb módosításokra lesz szükség.

Sértett és képviselete a büntetőeljárásban

A bűncselekmények áldozata sértettként egyedül tengődik a büntetőeljárás peri-

fériáján. Törvényben biztosított jogai sokszor fi gyelmen kívül maradnak, s így el-

mondható, hogy a sértett legtöbbször elsüllyed a tanú szerepében. Miért van ez így?

dr. Kiss Anna

„A büntetőjogi szankció elsőd-
leges célja már rég nem a sér-
tett kompenzációja, sem anya-
gilag, sem pedig lélektanilag.”
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Dr. Skapinyecz János 1974-ben született, a Miskolci 
Egyetem Jogi Karán diplomázott 2000-ben, majd 
több, főleg peres eljárásokkal foglalkozó ügyvédi 
irodában dolgozott. 3 éve alapított saját ügyvédi 
irodát. Főleg büntetőjoggal, ingatlan- és cégjoggal, 
valamint polgári peres eljárásokkal foglalkozik. Nős, 
egy négy éves kisfi a van. Nem dohányzik (másfél 
éve), imádja a sportot, ha teheti, minden hazai Vasas 
meccsre kilátogat kisfi ával.
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1500 zeneszámból áll a repertoárunk, 
egy új életstílus rádióját akarjuk létre-
hozni. Amit elhatároztunk, azt véghez 
visszük, jó a koncepciónk, úgyhogy biza-
kodóak vagyunk – mondta Suri.
Egy magyarországi rádióalapítás jog-
szabályi hátterét az 1996. évi I. törvény, 
a médiatörvény adja – mondja dr. Kiss 
Judit a Nagy és Pál Ügyvédi Iroda 
ügyvédje. – A rádióalapítás szándéka 
mellett elsősorban az szükséges, hogy 
legyen egy olyan frekvencia, amelyen a 
rádió megszólalhat, pontosabban ame-
lyen való műsorszolgáltatáshoz a szol-
gáltató jogosultságot szerez. A frekven-
ciák elosztása, illetve a jogosultság 
megszerzése az Országos Rádió és 
Televízió Testület (ORTT) által kiírt 
pályázat útján történhet meg.

Pályázó az lehet, aki a médiatörvény 
alapján műsorszolgáltató is lehet. Így 
természetes, hogy vagy jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kező gazdasági társaság. Alapvetően 
formaszabadság van, azaz bármely for-
mában működhet a jövőbeni szolgál-
tató. Természetesen vannak kivételek, 
például országos és körzeti vételkörzetű 
rádió kizárólag a műsorszolgáltató rész-
vénytársaság keretében működhet.
A pályázatban ismertetni kell a rádió 
fajtáját, az adásidőt, annak beosztását, 
hogy milyen értéknövelő kiegészítő 
szolgáltatást vállalnak és hogy a ter-
vezett műsorszámokon belül mennyi 
közszolgálati műsorszámot vállalnak 
sugározni. Ezeken felül a pályázónak kell 
egy üzleti tervet készítenie, amelyben 
igazolni kell a pénzügyi alkalmasságát, 
hiszen a műsorszolgáltatás díj ellenében 
történik, továbbá azt is, hogy a műszaki 
feltételek is rendelkezésre állnak a su-
gárzáshoz.
A pályázatokat az ORTT a pályázatban 
meghatározott szempontrendszer sze-
rint értékeli. Fontos a vállalt heti mű-
soridő, a műsorterv, a pályázó műsor-
szolgáltatásban szerzett tapasztalata, 
üzleti, pénzügyi alkalmassága. Az ösz-

szességében legtöbb pontszámot el-
nyert  pá lyázó lesz a nyertes, azaz az 
ORTT vele köti meg a műsorszolgálta-
tási   szerződést. A műsorszolgáltatási 
szerződésben a szolgáltató vállalja, hogy 
a szerződés teljes időtartama alatt a 
pályázatban vállaltak szerint szolgáltat 
rádióműsort, és fi zeti negyedévente a 
műsorszolgáltatási díjat. A szerződés 
részletesen szabályozza a műsorsávokat, 
azaz, hogy mettől meddig tart a reggeli, 
esti, illetve késő esti műsorsáv. A mű-
sorsávokon belüli műsorszámok típusát, 
továbbá hogy a műsorszámok hány 
százaléka saját gyártású, illetve ma-
gyarországi gyártású műsorszám. Mind-
emellett kiemelten fontos szerepe van a 
Médiatörvények, hiszen ez a jogszabály 
tartalmazza azokat az alapelvi szintű 
követelményeket is, melyeket a szol-
gáltató a működése során köteles be-
tartani. Ilyenek például a kiskorúak vé-
delme, a reklámkorlátok és a Polgári 
Törvénykönyv által védett jó hírnév.
A Jazzy működéséhez nélkülözhetetlen 
volt egy olyan logó választása, amely 
alapján a rádió nem csak hang, hanem 
kép útján is megjelenhet. A munka 
kreatív része, azaz az arculat, a logó 
megtervezése után, számunkra az a 

feladat maradt, hogy ez a logó a Magyar 
Jazz Rádió Kft. számára egy olyan védett 
név és ábra legyen, amelyet más nem 
használhat fel, illetve, amelynek a fel-
használásához a Magyar Jazz Rádió Kft. 
hozzájárulása szükséges. Ezt a védelmet 
biztosítja a Magyar Szabadalmi Hivatal 
(MSZH) által nyilvántartásba vett véd-
jegy. A jazzy szó és a 90.9 jazzy színes 
ábrás védjegy esetében nyilvántartásba 
vételről egyelőre nem beszélhetünk, 
az ezzel kapcsolatos eljárás jelenleg 
is folyamatban van. Maga a konkrét 
eljárás 12–18 hónapot vesz igénybe. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen 
időtartam alatt nem lehet használni az 
adott ábrát, vagy karaktersort, illetve, 
hogy az ne lenne védett a jogosulatlan 
használattól.

Egyéb jogi feladatok is felmerültek: 
a   rádió mindennapos működéséhez 
szükséges szerződéses háttér kidolgo-
zása, a munkavállalók munkaszerző-
dései, az egyes szponzorokkal kötendő 
támogatási szerződések, a reklámokon 
belüli egyes úgynevezett spotok érté-
kesítésére vonatkozó szerződések, meg-
bízási szerződések stb. Véleményeztük 
a rádió által meghirdetett játékok felté-
tel  rendszerét, rögzítettük a honlapon 
található szellemi termékekre vonatkozó 
alapvető szabályokat is.

Egy rádió alapítása ügyvédi szemmel

A Jazzy Rádió február 14-e óta hallható a fővárosban. Suri Imre ügyvezető szerint 
a sikerhez a hallgatói és a hirdetői igényeknek kell megfelelni. Már most van kb. 
100 ezer törzshallgatójuk, úgyhogy elégedettek.

Krausz Viktória

Dr. Kiss Judit Katalin 1978-ban szüle-
tett, az ELTE Jogi Karán 2002-ben, majd 
2005-ben a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jogi Karán angol nyelvű európai 
jogi szakjogász képzésén szerzett dip-
lomát. 2 évig a Szabó és Szomor Ügyvédi 
Irodánál dolgozott. 2005-ben a Nagy és 
Pál Ügyvédi Iroda munkatársa, 2006 
decemberében tagja lett.
Közel 5 éve foglalkozik közbeszer zési 
joggal, de munkája számos egyéb jog-
területhez, így a társasági joghoz, 
munkajoghoz, médiajoghoz is kötődik.

Hajadon, kedvenc óramárkája a Tissot, 
autója az Alfa Romeo, étterme a Tosca-
na, nem dohányzik, hobbija az utazás és 
a tánc.

ÜGYVÉDVILÁG
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Szivarkultúra vs. reklám

A CigarMinds Kft. egy igényes, a 
szivarkultúra minden részletével 

 foglalkozó portált indított 2003-ban, 
 cigartower.hu címen. A honlapon hazai 
és külföldi szivarhírek, érdekességek, 
a különböző szivarmárkák részletes be-
mu tatása, valamint a szivarbarát étter-
mek és boltok listája is meg található. 
Kereshető adatbázist, fórum részt és kö-
zösségi oldalakat is tartalmaz, ami 2005-
ben elnyerte az év honlapja címet.
Ezek a kellékek, a szivarmárkák encik-
lopédikus felsorolása, vagy az étterem-
ajánlók nem tartoznak a dohányter-

mékek, illetve a tiltott dohányreklámok 
körébe – állítja dr. Jambrik Gergely ügy-
véd. – Ezért álltunk értetlenül, amikor a 
Füstirtók Egyesület rendkívül vehemen-
sen, az illetékes Fogyasztó védelmi Fel-
ügyelő ség nél eljárást kezde ményezett a 
honlap ellen 2006 végén. Be akarták 
szüntetni a weboldalt és példaértékű 
bírság kiszabását indítvá nyozták a rek-
lámfelügyeleti szervnél. A  reklámtör-
vény szerint tilos minden do hánytermék 
reklám, kivéve, ha ez köz vetlenül az el-
adás helyén vagy szakmai promócióban 
történik. Kivételt képeznek továbbá az 

Krausz Viktória

Dr. Jambrik Gergely 1974-ben született, az ELTE Jogi Karán 
diplomázott 1998-ban, majd az Ivanovits és Kiss Ügyvédi Irodánál 
dolgozott. Hat évig a Freshfi elds Bruckhaus Deringer egyik tagja volt, 
de lassan egy éve saját irodája van, ahol főleg szellemi alkotások 
jogával, szoftver, védjegy, internet és reklámügyekkel foglalkozik. 
Nős, kedvenc óramárkája a Mont Blanc, autója a Jaguar, étterme a 
Károlyi Café, nem dohányzik, szívesen szörfözik, biciklizik és utazik.

A kulturált szivarfogyasztás és a szivarkultúra egyre inkább népszerű hazánkban is. 

Sorra nyílnak az ilyen profi lú üzletek, kezd divattá és komoly presztízzsé válni a füstölés 

ezen ága. Jogi szempontból azonban nem könnyű a szivarvilággal foglalkozni, ugyanis 

a reklámtörvény nem írja elő egyértelműen az ehhez kapcsolódó szabályokat.

többéves és sikeres munka, a honlap 
létjogosultsága és a naponta több száz 
odalátogató szivar kedvelő hiteles in-
formáció forrása kér dőjeleződött meg  – 
magyarázza dr. Jambrik Gergely.
– A felügyelőség egyébként két tűz 
között van: a reklámtörvény nem kézzel 
fogható, többféleképpen értelmezhető, 
nem egyértelmű, a reklámozás fogalma 
és a dohányreklám-tilalom nagyon tág 
és széles körű, ezért nehéz egy adott 
ügyben ésszerű döntést hozni. A pontos 
jogsértést nem is tudták meghatározni. 
Megfellebbeztük a határozatot, ugyanis 
tudni akartuk, hogy konkrétan mi a 
gond a portállal. A másodfokú végzés 
idén májusban ugyan egy részletesebb 
magyarázatot adott, de tartalmilag 
hasonlót, mint az első fokú.

Az ügyvéd szerint az a sajnálatos, hogy 
egy valóban kulturált, igényes portál 
jövője vált kétségessé, esetleg kárba 
ment a belefektetett energia és pénz. 
Ugyanakkor felmerül a kérdés: minden 
ehhez hasonló, a szivarkultúrát bemu-
tató, közösségi portál halálra van ítélve 
hazánkban? Jó gyakorlat az, hogy egy 
kifejezetten szivarokkal foglalkozó portál 
jelenleg nem írhatja le még egy olyan 
szivarmárka nevét sem, ami Magyar-
országon nem is kapható? Most úgy 
tűnik, ki kell fi zetni a bírságot és vala-
hogyan át kell alakítani a weboldalt, de 
ehhez érdemi segítség nincs sem a 
reklámtörvényben, sem a jogerős hatá-
rozatban. Jelenleg ezen az átalakításon 
gondolkozunk. Egy nagy jogszabályi kér-
dőjel ez az egész ügy. Kételkedem abban, 
hogy ésszerű értelmezése a reklám-
törvénynek az, hogy nem lehet ilyen 
portálokat üzemeltetni.
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Európán kí vül ről érkező 
újságok is. De a szóban 
forgó web oldal nem rek-
lámoz, csu pán átfogó ké-
pet igyekszik adni.

A CigarTower honlap 
ügyvezetője részt vett 
a  meghallgatáson, majd 
az első fokú döntés idén 
március közepén jogsér-
tést állapított meg és 
egy hat számjegyű ösz-
szeg megfi zetésére kö-
telezte a kft.-t. Ekkor 
vettem át én az ügyet. 
A határozat nem csak a 
pénzbírság miatt érin tet-
te rosszul a CigarMinds-
ot, hanem ezzel egy 
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Honnan jött az ötlet, hogy a színészetet 
ügyvédi pályára cseréld?
Első éves voltam a marosvásárhelyi 
Színművészeti Főiskolán, mikor eszem-
be jutott ez a pálya. Akkoriban volt egy 
családon belüli peres ügy, amit még 19 
évesen, a nővéremmel csináltunk végig. 
Előtte nem sokkal ért véget az ő váló-
pere, ami rettenetesen rossz szájízt ha-
gyott bennem.
Azóta sem foglalkozom családjoggal.

A Színművészeti Főiskolára azzal a tu-
dattal és elhatározással mentem, hogy 
a művészet az megváltás. Én akkor olyan 
fajta színházat akartam csinálni, amiről 
akkoriban csak hallani lehetett, azóta, 
természetesen ilyenből már több van.
A Főiskola is más képet mutatott, mint 
amit ilyenkor várni szokott az ember 
főleg ahhoz képest, amit én reméltem 
vagy vártam tőle.
Lényeg az, hogy közben a nővéremmel 
a  pert megnyertük, ami két fontos él-
ményt nyújtott számomra. Egyik az, 
hogy nem is olyan rossz ez a pálya. Az 
túlzás, hogy beleszerettem volna, de 
megtetszett nagyon ez az szakma, 
amibe úgy szépen, lassan bele lehetett 
folyni. A másik pedig az a felfedezés 
volt,   hogy lám-lám ez 
még megy is nekem…
Akkor eldöntöttem, hogy 
ez egy olyan dolog az 
életemben, amit nem kel-
lene teljesen kihagyni, el lenkezőleg, 
lehet, hogy foglalkozni kéne a dologgal, 
akár most, vagy egy kicsit később erre 
visszatérni.

Elsőéves voltam a Színművészeti Fő-
iskolán, mikor először kitaláltam és el is 
döntöttem, hogy megyek felvételizni a 
jogra. Ez nyilván hiú ábránd volt, pár-
huzamosan képtelenség lett volna vé-
gigjárni a két egyetemet.
Az ötletet nem dobtam el, titokban 
készültem, tanultam a román nyelvet, 
a történelmet, hátha egyszer csak majd 
sor kerül rá és közben így telt el a II. év, 
a III. év, majd a IV. év is.
1994-ben diplomáztam a Színművészeti 
Főiskolán és gyakorlatilag minden adott 
volt, hogy felvételizzek a jogra.

Színész a bíróságon
Beszélgetés dr. Csiszér Lajos ügyvéddel

Ezt nagyon közeli ismerőseimnek kicsit 
szégyenkezve, kicsit félénken megem-
lítettem, de úgy igazából titokban tar-
tottam.
Igazából sokkal több érv volt ellene, 
mint mellette, de engem éppen ez 
vonzott. Egy olyan fajta szellemi munka, 
amely nincs a színházban, alapvetően 
másfajta és más típusú tevékenységet 
igényel, rettenetesen izgatott, és egyben 
nagy kihívásnak is tűnt.

Nem elhanyagolható tényező volt a 
döntésben természetesen az új szakma 
vagyoni, jövedelmi viszonyainak isme-
rete – hazardíroznék, ha azt monda-
nám,   hogy nem érdekelt. Nem szár-
mazom túl gazdag családból, és igazán 
most sem vágyom mesés gazdagságra, 
fontos viszont az a fajta  általános jólét, 
ami egy átlagos csa ládi szükséglet ki-
elégítésére alkalmas.

Az új tevékenység, ahogy kutatsz, 
tárgyalsz, összegyűjtesz információkat, 
ahogy az érdekeidet, érveléseidet fel-
tárod, ütközteted, majd azokat meg-
véded, ez egyébként még a mai napig is 
nagy izgalommal tölt el – gondolok itt 
az értelmes, kreatív, konstruktív vitákra.

Ezt követően következett az a periódus, 
amikor 200 fele szakadtam: a temesvári 
Csíki Gergely Színházban voltam színész, 
ugyanakkor a temesvári Jogi Karra jár-
tam és a marosvásárhelyi Színművészeti 
Főiskolán óraadó tanárként tanítottam, 
hetente 1-2 órát.
Ez az egy év arra volt jó, hogy rájöttem 
– ez tényleg túl sok. Gyakorlatilag ekkor 
próbálkoztam Magyarországra is átjönni, 
magyarul szerettem volna jogot tanulni, 
végül is a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemre a különbözeti vizsgák 
le tétele mellett első évre felvettek.
Normál egyetemi évek következtek. 
Egy   év után Szegedről felkerültem 
Budapestre, a Szkéné Színháznak voltam 
tagja, majd a Bárka Színházban játszot-
tam és 1999-ben kaptam egy lehető-

séget Németországban tanulni, amit ki 
is használtam.

Mikor jöttél vissza Budapestre?
1996-ban, mikor átjöttem Budapestre, 
a  Duna TV PR irodának voltam alkal-
mazottja, majd vezetője, egy idő után 
pedig a MTV Jogi és Igazgatási Irodájába 
szerződtettek. Szép és izgalmas munka 
volt, joghallgatóként sokat tudtam ta-
nulni a szakmából.

Mi volt akkor a célod?
Valahogy úgy akartam összehozni ezt a 
két ismeretanyagot, valami olyan közös 
nevezőt akartam megtalálni benne, 
amely a két terület összeérintésével 
keletkezik, mely még nincs teljesen 
lefedve, ami még várat talán magára, de 
hiányként már jelentkezik.
Hellyel-közzel azt gondolom, hogy meg 
is találtam, ugyanis a szellemi alkotások 
joga, konkrétan a szerzői jog Magyar-
országon, a mindennapi gyakorlatban 
és alkalmazásban még igen gyerekcipő-
ben jár.
Konkrétan arra gondolok, amilyen 
 mó  don az elő adók, alkotók, művészek 
szer ződ tetése, fellépése, jogi adminiszt-
rá ciója történik – az sok esetben egy-

szerűen bicskanyito gató. 
Itt nem arról be szélek, 
hogy nincsenek ügynök sé-
gek, vagy nincs  jó marke-
ting e mö gött, hanem a 

felhasználói oldalról van egy nagy 
gazdasági erőfölény, az előadók, vagy az 
alkotók oldaláról meg van egy borzasztó 
nagy kiszolgáltatott ság, egy kifejezetten 
nagy és feltűnő érték és ellenérték 
közötti aránytalanság. Ez nyil vánvalóan 
egy létező állapot, amivel élni és 
visszaélni is lehet. Sajnos a ta pasztalat 
sok esetben az utóbbit iga zolja.
Nagyon kevesen vannak abban a pozí-
cióban, hogy értsék, miről van szó. 
Elfogadnak számukra igen előnytelen 
ajánlatokat is, azzal a mentalítással, 
hogy „jaj de jó, legalább fi lmben ját-
szunk”, aztán látok szerző déseket, sajnos 
már aláírt formában, amelyek túl azon, 
hogy jogilag igen aggályosak, felhá-
borítóan súlyos és túlzott kiszol gál-
tatottság jellemzi őket.

„…az alkotók oldaláról meg van egy borzasztó nagy ki-
szolgáltatottság, egy kifejezetten nagy és feltűnő érték és 
ellenérték közötti aránytalanság.”

ÜGYVÉDVILÁG
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Mit tudsz tenni ellene?
Rövid távon sajnos nagy változás nem 
lesz, de egyfajta személyre szabott és 
konkrét ügyre vonatkozó érdekképvi-
selet   kezd kirajzolódni. Ha bővül azon 
előadók köre, akik igénybe veszik a tel-
jesítésükhöz szerintem igen szo rosan 
kapcsolódó mellékszolgáltatá so kat, az 
már jó. Ez mindig egyénre és a pro-
dukcióra szabott külön egyezteté st, 
tárgyalást, érdekképviseletet és annak 
megfelelően történő szerződést is igé-
nyel. 
Igen sok színész kezd beletanulni ebbe a 
szakmába, ami nem feltétlenül jelent 
megfelelő jogi, pénzügyi és érdek-kép-
viseleti szakmai tudást, másik oldalról 
pedig az ügyvédek között is sokan ér-
deklődnek az előadóművészek, alkotók 
jogi sorsa iránt.
Abban bízom, hogy én magam, a 7–8 
éves színházi életben eltöltött idő fi gye-
lembevételével egy ötlet megszületé-
sétől kezdve, a próbafolyamaton keresz-
tül, egészen a produkció bemutatásáig 
és az egyéb felhasználás gyakorlati 
megvalósításán túl is, ennek a folya-
matnak a jogi oldalát, adminisztrációs 
területét is sikerült megtanulnom. Talán 
van némi előnyöm, talán egy kicsivel 
többet tudok, mint csak az egyik oldal.
Magyarországon például igen sok ügy-
nökség működik, de senkinek nincs ál-
landó jogi képviselete. A jogi képviselőt 
az adott esetben mindig külön meg kell 
hatalmazni, természetesen ez mindig 
többletkiadás sal jár. Nálam a szolgál-
tatás tartalmazza mind a kettőt.
Nagyon szeretném ezt kiterjeszteni 
olyan értelemben, hogy szeretném, ha a 
napi tevékenységem többet szólna erről 
a fajta munkáról. 10–15 embert tudnék 
képviselni olyan szinten, hogy munkát is 
szerezzek nekik.
Ez külföldön is így működik, ennél több 
ember már nagyobb személyes appa-
rátust igényel.

Mennyire függ össze a színművészet és az 
ügyvédi pálya?
Mind a kettő színház, egy játék. Az 
ügyvédi munkában a jelmez a talár, 
kicsit szürkébbek a szerepek, de ott is 
szóból ért az ember.
A bírósági eljárás is egyfajta színház. Van 
egy eljárási rendszer, a felszólalások 
sorrendje, időpontja, de a színházban is 
van prológ, végszó, tapsrend. Szerepként 
éltem meg ügyvédjelölti időszakomban 
például az öltözködést. Külsőségekben 
is meg akartam mutatni magam.

Kizárólag öltönyben jártam, meg drága 
karórát viseltem, havonta új cipőt, inget, 
nyakkendőt vettem. Akkor ezekre sokat 
adtam. Egy új világ volt ez számomra.
Megkövetelte a klientúra, a főnököm, 
meg egy kicsit én is magamtól.
Most közel másfél éve, ahol alkalmam 
és módom van rá, kifejezetten az ellen-
kezőjét teszem. Fokozatosan enyhítet-
tem ezeken a szabályon. Ma már nem 
hordok órát. Jó volt visszavenni a 
farmert.

Szeretsz szerepelni a bíróságon? Volt már 
ebből problémád?
Szeretek szerepelni, igen. Volt sok bajom 
belőle, fi zettem már bírságot is a kezdeti 
időszakban. Ma már ezt nem csinálom.

Hiányzik neked a színház? Visszamennél?
Sokáig úgy voltam vele, hogy nem 
 nagyon jutott eszembe, de amikor látok 
egy jó előadást, mindig összeszorul a 
szívem, és úgy érzem, de jó lenne ebben 
játszani, meg abban is, meg amab-
ban is…
Ez az érzésem a mai napig fennáll és 
 valószínűleg meg is fog maradni. 
Visszamenni úgy színésznek, hogy be-
állva egy társulatba, annak szerves tagja 
lenni, majd próbák, előadás, turné, azt 
hiszem, ezt már nem tudnám vállalni, 
már csak az életforma miatt sem. 
Viszont időnként egy esetleges egyedi 
megbízás alapján elmenni és játszani 
bármelyik társulatnál egy szerepet, azt 
le is tudnám egyeztetni, és boldogan 

tudnám csinálni is. Volt is rá példa. 1-2 
éve még jártam vissza Temesvárra, be-
ugrottam egy szerepre valaki helyett. 
Nyitott kapu nálam a bohóckodás.

Mennyire tartod a színészkollégáiddal a 
kapcsolatot?
Időhiány miatt keveset találkozom 
velük. Egyszer ismét kaptam meghívást 
a Kisvárdai Határon Túli Magyar Szín-
házak Fesztiváljára, most már nem, mint 
színész, hanem mint meghívott. Ez több 
mint 3 évig ment, és idén nagy bánatom, 
hogy nem tudtam elmenni, sajnos egy-
szerűem nem értem rá. Kis várda jó ta-
lálkahely, van alkalmam olyan előadá-
sokat látni, amit nem láthatnék máshol.

Mit csinálsz a szabadidődben?
Igyekszem sok időt tölteni a kislányom-
mal, strandra járunk, kirándulni, ősszel 
megy iskolába, nagyon izgatottan vá-
rom, úgy érzem, nagyon felnőtt.

Terveid a jövőre?
Szakmailag olyan produkciós irodát 
hoznék létre, olyan ügynökséget, ahol 
közel 10 fős, színészekből, zenészekből, 
rendezőkből, díszlettervezőkből, forga-
tókönyvírókból álló csapat teljes körű 
jogi képviseletét látnám el. Szeretnék 
viszont több időt magammal és köz-
vetlen környezetemmel törődni: ők pe-
dig a gyermekem és a párom.

Dr. Csiszér Lajos 1971-ben született. 
1994-ben szerzett színművész diplomát 
Marosvásárhelyen, majd 2000-ben jogi 
diplomát az ELTE-n. Jogi tanulmányai 
alatt a Duna Televízió, az MTV munka-
társa és a Szkéné színház tagja. 2001-től 
az ENCS ügyvédi iroda tagja, majd 2004 
óta saját ügyvédi irodáját vezeti. Ügy-
védi tevékenységének főbb súlypontjai: 
szellemi alkotások joga – szerzői jog. 
médiajog, valamint az előadó-művészek 
szerződési joga, gazdasági büntetőjog, 
magánjog, ingatlanjog, valamint az 
általános szerződési és társasági jog. 
Számos szakmai előadás szerzője, neves 
hazai és határon túli magyar színészek 
képviselője. Első osztályos kislánya van. 

Autóban Volvo-párti, kedvenc étterme 
a   Kálvin téri Tapaz étterem, szeret 
lovagolni és úszni, a színház még mindig 
a nagy kedvence.

dr. Pál Edith
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A szervezet engedély nélküli de-
monstrációi miatt „többféle bűn-

cselekmény-fajtát kreálnak ellenünk” – 
jegyezte meg Könyves Béla. Amikor a 
Greenpeace aktivistái idén márciusban 
be nem jelentett akció során „Klímariadó! 
Zöld energiát!” feliratú, 120 négyzet-
méteres transzparenst függesztettek ki 
a Lánchídra, és heten a híd Parlament 
felőli oldalán köteleken ereszkedtek le, 
a vízi közlekedés biztonsága elleni bűn-
tett miatt indult ellenük eljárás, de álta-
lában garázdasággal vádolják meg őket.
Szabálysértési ügyek akkor merülnek 
fel, ha a Greenpeace nem tesz eleget a 
demonstrációkra vonatkozó, előzetes 
bejelentési kötelezettségének. Ilyen ese-
tekben a rendőrség a demonstrációt 
feloszlathatja, az aktivistákat pedig 
őrizetbe veszi. Könyves Béla kiemelte, 
hogy az Alkotmány rögzíti a gyülekezési 
jogot, de annak tartalmáról külön 
törvény rendelkezik. A Greenpeace jogi 
képviselője megjegyezte, hogy korábbi 
ügyekben a bíróságok a gyülekezési 
törvénnyel kapcsolatos szabálysértést 
csak akkor rendelték büntetni, ha az 
illető szervező vagy rendező volt, ennek 
ellenére folytatnak eljárást olyan akti-
vistájuk ellen is, aki csak részt vevő volt. 
A szabálysértési határozatok elleni ki-
fogásolási eljárásban a bíróság jogsza-
bályban rögzített jogköre korlátozott, 
az  aktivisták tárgyaláson történő meg-
jele né sének biztosítása – különösen, ha 
kül földiekről van szó – nehézkes.
Könyves Béla szerint aggályosnak ne-
vezhető, hogy a gyülekezési törvén nyel 
kapcsolatos minden intézke dési jogkör 
a rendőrségnél van.

A demonstrációt náluk kell bejelenti, azt 
ők engedélyezik, az elkövetőkkel szem-
ben ő folytatja le a szabálysértési el-
járást, és saját kára megtérítésére is ő 
maga indít kártérítési eljárást. A bíróság 
 szerint ez azért nem probléma, mert az 
egyes szakaszokban a rendőrségnek más 
és más szervei járnak el, a Greenpeace 
jogi képviselője szerint azonban jó  volna, 
ha külső szervet is bevonnának.

Az ügyvéd szerint lehet azon vitat koz-
ni, hogy a fi gyelemfelkeltés érdekében 
mennyire extrém a Greenpeace egy-egy 
akciója, de az szerinte vitathatatlan, hogy 
a szervezet céljai nemesek, így tevé-
kenysége a társadalomra nem ve szélyes, 
sőt. A korábban gyakran baga tellizált 
klímaváltozás ma már elfogadott tény, 
amelyről az ENSZ is dekrétumot adott ki. 
Ténykérdés, hogy a környezet szennyezés 
is létezik, mi több, a kör nyezet állapota 
egyre romlik. Ennek ellenére az ügyvéd 
szerint a bírósági gyakorlatban mindez 
nem nagyon érzé kelhető.

A Greenpeace jogi képviselője a praxisa 
során kártérítési ügyekkel is találkozik, 
hiszen a rendőrség az engedély nélküli 
demonstrációkkal kapcsolatban felme-
rült kárait az egyesületre hárítja, és az is 
előfordulhat, hogy az aktivisták – például 
a génkezelt termékek elleni tiltakozá-
saikkal – „termelői érdekeket” sértettek, 
amelynek ugyancsak kártérítési per lesz 
az eredménye.

A kártérítési összeg nagyságát és a ha tó-
ság hozzáállását az ügyvéd szerint alap-
vetően meghatározza, hogy a Green-
peace mennyire erős termelői érdeket 
sért az akciójával. Az ügyvéd szerint a 
legnagyobb ellenállásba Magyarorszá-
gon eddig a paksi atomerőmű működési 
engedélyének meghosszabbítása, vala-
mint a génkezelt növények termesztése 
elleni tiltakozásukkal ütköztek eddig a 
legnagyobb ellenállásba. A kártérítési 
perekben – amelyben a követelt kár-
összeg általában több tízmillió forint – 
eddig mindig sikerült peren kívül meg-
egyezni, „komolyabb marasztalás a 
pra xi somban még nem fordult elő”. Arra 
sem volt precedens, hogy az őrizetbe vett 

aktivistát a törvény által maxima lizált 
12 óránál tovább tartották volna bent.
Az USA-ban előfordult, hogy a terror-
ellenes törvény nevében léptek fel velük 
szemben, holott a szervezet a garázda 
elemektől mindig is elhatárolódott, te-
vékenysége pedig hangsúlyozottan poli-
tika mentes. Könyves Béla a magyar ha-
tóságoktól a jelenleginél liberálisabb 
hozzáállást várna el, „a fair play ugyanis 
az esetek többségében hiányzik, pedig 
nem bűnözőkről, hanem személyes koc-
kázatot önként és ingyen vállaló akti-
vistákról van szó”.

Dr. Könyves Béla 1942-ben született, 

az ELTE Állam és Jogtudományi karán 

1968-ban szerzett diplomát. 1972 óta 

ügyvéd, l991-ig a budapesti 34. sz. Ügy-

védi Munkaközösségben vezetőhelyet-

tes, azóta egyéni ügyvéd saját irodában. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett szervezett választottbíróság bí-

rájaként is tevékenykedik. Fő tevékeny-

ségi területei: gazdasági jog, polgári jog, 

társasági jog, ingatlanjog, gazdasági 

büntetőjog, gyülekezési jog.

Szabadidejében kedveli a fotózást, uta-

zást, kerékpározást és úszást. Kedvenc 

órája ROLEX, autója BMW, ét terme 

mongol.

Hiányoljuk a fair playt

dr. Schmidt Gábor

ÜGYVÉDVILÁG

A Greenpeace jogi képviselőjének lenni 
„99 százalékban egyfajta irgalmas sza-
maritánus tevékenység”, vallja a szervezet 
magyarországi jogi képviselője, dr. Köny-
ves Béla, aki azért vállalta a megbízást, 
mert maga is nagy híve a környezetvéde-
lemnek, és egyetért a szervezet céljaival. 
Még mielőtt jogi képviselője lett volna a 
Greenpeace-nek, érintőlegesen adott ré-
szükre jogi tanácsokat, majd amikor előd-
je, Tompos Judit tragikus körülmények 
között elhunyt, megbízatását ő vette át.

Dr. Könyves Béla, a Greenpeace magyarországi jogi képviselője
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