
BÜK 

Tisztújító választás 

2018 

Kedves Kollégák! 

A 2018-as Tisztújító 
Választáson a már 
megszokott érdekképviseleti 
csapatunk néhány új taggal 
kibővülve indul.   
Megköszönve eddigi 
bizalmatokat, reméljük a 
továbbiakban is minket 
támogattok. Jelen kiadvány 
arra szolgál, hogy röviden 

bemutassuk eddigi 
tevékenységünket, a jövőbeli 
terveinket továbbá, hogy 
megismerhessétek újonnan 
alakuló csapatunk jelöltjeit. 

Kérünk Titeket, hogy 2018. 
augusztus 31.-én 18:30-kor 
a Budapesti Ügyvédi Kamara 
dísztermében 
szavazatotokkal járuljatok 
hozzá csapatunk sikeréhez, 

hogy tovább folytathassuk az 
eddig megkezdett 
munkánkat. 
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Dr. Csontos Laura LL.M.  
Elnök 

“A Budapesti  Ügyvédi Kamara Ügyvédjelölti  Tagozat munkáját  a továbbiakban,  mint  elnök kívánom segíteni  a 

megválasztásomat követően, mivel az elmúlt majdnem 10 hónapos elnökségi tagságom során rálátást nyertem az 

Ügyvédjelölti  Tagozat  belső  működésére,  illetve  a  külső  területekre  is,  amelyek  véleményem  szerint  nagyobb 

szervezést igényelnek a hatékony érdekképviseleti cél elérése érdekében.”

“Kizárólag a Fővárosi Kamarában működik önkormányzati elven az ügyvédjelöltek érdekképviseletét ellátó testület. 

Erre nagy szükség is van, hiszen a Budapesti Ügyvédi Kamara körülbelül 1.400 ügyvédjelölt kollégát tart nyilván. A 

hatékony érdekképviseletük megvalósítása érdekében szükséges a már eddig meglévő programokat és lehetőségeket 

fenntartani, továbbá rendszeresíteni a folyamatos szakmai-, illetve szabadidős programokat.”

“Szeretnék egy kiadványt is  megjeleníttetni,  amely tájékoztatja az ügyvédjelölteket  arról,  hogy kikhez és milyen 

kérdésekkel tudnak fordulni, illetve milyen programokon tudnak egy meghatározott időszakban részt venni.”



Dr. Bencsik Dániel  
Alelnök

“Megválasztásom esetén  azért  fogok  dolgozni,  hogy  -  figyelemmel  kísérve  a  szakmát  érintő  jogszabályi 

változásokat és a szakmai trendeket - az ügyvédjelöltek számára minél változatosabb programok kerüljenek 

megszervezésre, hasonlóan az előző elnökség által meghirdetett e-per előadásokhoz.”

“Szeretném megszervezni az ügyvédjelölteknek szóló filmvetítést, mely alkalmak során jogi témájú filmeket 

tekintenénk meg közösen, majd ezt követően szakmai oldalról elemeznénk a filmben látottakat. A tervezett 

esemény  részletei  már  kidolgozásra  kerültek,  így  megválasztásom  esetén  az  „ügyvédjelölti  moziest”  az 

Ügyvédjelölti Tagozat egyik első rendezvénye lehet.”

“A rendezvényszervezéssel összefüggésben szeretném javítani az Ügyvédjelölti Tagozat kommunikációját és 

erősíteni  a  közösségi  médiában  való  jelenlétét.  Úgy  vélem,  hogy  növelni  kell  az  Ügyvédjelölti  Tagozat 

Facebook  oldalának  aktivitását,  mellyel  az  Elnökség  programjainak  szélesebb  körben  népszerűsítését 

segíthetjük elő.”



Dr. Jenei László  
Kül- és belügyi kapcsolattartásért 

felelős referens 

“Az  Elnökség  tagjaként  arra  fogok  törekedni,  hogy  legjobb  tudásom  szerint  tovább  erősítsem  az 

Ügyvédjelölti Tagozat hatékony munkavégzését, továbbá az érdekképviseleti szervi funkciót előtérbe helyezve 

közreműködjek az érdekek feltárásában és képviseletében.”

“Ezen feladatkörömben megszerzett  kompetenciákat  felhasználva  kívánok  olyan  szinten  közreműködni  a 

nemzetközi  feladatok  ellátása során, amely mindenki számára olyan elérhető  programok  keretében  ad 

lehetőséget a korábban már kifejtett kapcsolati háló megteremtésére és olyan információk megszerzésére, 

amelyre pusztán csak a nemzeti szintű kapcsolatok által nem lehetne szert tenni.“ 

“Az Elnökségében betöltött pozícióm alatt különösen, de nem kizárólagosan a legjobb tudásom szerint arra 

fogok törekedni, hogy a fentiekben is említett érdekképviseleti szerv mivoltát erősítsem a Budapesti Ügyvédi 

Kamarán belül működi Ügyvédjelölti Tagozatnak.” 



Dr. Kelemen Tibor  
Rendezvényszervező referens

“Véleményem szerint kiemelt jelentőséggel bír, hogy az ügyvédjelölt kollégák érdekeit kellőképpen képviseljük, 

ezért  megválasztásom  esetén  minden  igyekezetemmel  arra  fogok  törekedni,  hogy  ez minél hatékonyabban 

megvalósuljon.” 

“Megválasztásom esetén, mint rendezvényszervezésért felelős elnökségi tag, törekedni fogok arra, hogy minél 

változatosabb,  színesebb programokat szervezzünk az ügyvédjelölt kollégák számára. Álláspontom szerint a 

testületünk által szervezett  rendezvényeknek  kiemelt  jelentősége  van  a  kapcsolatépítés,  szakmai  fejlődés 

szempontjából, ezért különösen fontos e rendezvények színvonalas megszervezése, lebonyolítása.” 

“Céljaim közt szerepel, hogy mindkét félévben megrendezésre kerüljön egy-egy filmest, illetve borkóstoló (akár 

a Kamarában, akár a Kamara falain kívül), továbbá egy-egy szezonhoz  illő  esemény,  illetve  szeretnék  

lehetőséget biztosítsani a szakmához illő eseményeken való részvételhez ,mint pl. a Jogászbál.” 



Dr. Tran Dániel  
Oktatási- és munkaügyi referens 

“Úgy gondolom, hogy oktatói és kutatói tevékenységem nagy segítséget nyújthat abban, hogy az 

Ügyvédjelölti Tagozat oktatási és tudományos  elnökhelyettesi  tisztségét  szakmailag  is  megfelelő  módon 

lássam el.  Amennyiben  a  Tagozat  megszavazza  számomra  a  bizalmat,  úgy  munkámat  lelkiismeretesen, 

tisztességgel fogom végezni.”

“Vállalom,  hogy  a  következő  fél  évben  munkacsoportot  hozok  létre  az  ügyvédjelölti  vizsga  anyagának 

áttekintésére abból a célból, hogy a 2019-es ügyvédiskolai vizsgáin rendelkezésre álljanak a felkészüléshez 

szükséges  megbízható  anyagok.  Ezen  felül,  de  ezzel  összefüggésben  vállalom  egy  ügyvédjelölti  vizsga 

felkészítő/tájékoztató alkalom megtartását is.”

“Igény  szerint  szívesen  tartok  orientációs  elbeszélgetést  azokkal  a  kollegákkal,  akik  a  PhD képzésben 

kívánnak  részt  venni,  és  szintén  igény  szerint  közreműködök  egy  esetleges  ügyvédi  tevékenységgel 

kapcsolatos tanulmányok megírását promotáló pályázat megszervezésében.”



2017/2018-as elnökség 

A tavalyi elnökség tagjaiként már bepillantást nyerhettünk az 
Ügyvédjelölti Tagozat működésébe, tapasztalatot szerezhettünk az 
ügyvédjelöltek érdekképviseletének területén. Ezen ismereteinket 
felhasználva kívánjuk folytatni az ügyvédjelöltek képviseletét a 
Budapesti Ügyvédi Kamarában.



Az Ügyvédjelölti Tagozat egyik kiemelt eredménye, hogy Kollégáink számára az All You 
Can Move kártya biztosításra került. Ezáltal a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltjei a 

következő honlapon elérhető valamennyi szolgáltatást igénybe tudják venni: 
www.allyoucanmove.hu

Elnökségünk évek óta részt vesz az úgynevezett Cipősdoboz karácsonyi akcióban, amely 
során 2017 karácsonyán is több gyermeknek okozhattunk ajándékainkkal örömet.

Kiemelt programjaink

http://www.allyoucanmove.hu
http://www.allyoucanmove.hu


Az Ügyvédjelölti Tagozat Elnöksége biztosította a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltjei 
számára, hogy a 2018-as Snowattacken kedvezményesen, csapatban vehessenek részt.

Az Ügyvédjelölti Tagozat több szakmai előadással egybekötött borkostólót is tartott. A képen a 
2017. évi új “Polgári Perrendtartásról szóló előadás” látható, amely a Budapesti Ügyvédi Kamara 

dísztermében került megrendezésre.



Tervezett Programjaink 2018/2019-ben

• AYMC program meghosszabbítása 2019

• Ügyvédjelölti „Mozi Klub” létrehozása

• Karácsonyi cipősdoboz program folytatása

• Kedvezményes színházlátogatási lehetőségek 
megteremtése

• Előadás szervezése “LL.M.” témában

• Előadás szervezése “Ügyvédi iroda vezetése” 
témában

• Szakmai előadással egybekötött borkostóló

• SPAR 2018 Félmaratonon való részvétel

• Anglofon program meghosszabítása 2019

• Intézménylátogatások

• Az ügyvédjelöltek számára rendszeresen 
megjelenő online kiadvány

• Snowattack 2019 megszervezése

Bizalmatokat előre is 
megköszönve: 

Dr. Csontos Laura LL.M. 

Dr. Bencsik Dániel 

Dr. Jenei László 

Dr. Kelemen Tibor 

Dr. Tran Dániel 

Budapest, 2018.


