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Az ügyvédi letét szabályainak változása
Mint arról bizonyára az ügyvédi pálya szereplőin kívül is so- (bármely forgalmi értéket képviselő, hatósági engedély
kan értesültek, 2015. május 1-jén hatályba lépett az ügyvédi nélkül birtokban tartható olyan dolog, amely fizikai, műtörvény 30/A. §-a és a Magyar Ügyvédi Kamara 1/2014. (XI. szaki vagy jogi tulajdonságainál fogva egyébként alkal03.) szabályzata a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyil- mas arra, hogy azzal a letevő rendelkezzék, és azt az ügyvántartás részletes szabályairól (MÜK Szabályzat). Az új sza- véd őrizze). Nem lehet azonban letét tárgya élő állat, rombályozás alapján a pénzletétekről elektronikus nyilvántartást landó, illetőleg birtokban nem tartható dolog vagy olyan
kell vezetni, amelyet az újonnan felállított Letétkezelő Nyil- dolog, amelynek birtokban tartása engedélyhez kötött.
vántartási Rendszer hivatott megvalósítani.

Ezt követően a szabályzat felsorolja és definiálja a letét

Az új szabályzat a korábbiakkal egyezően az elején rögzíti, típusait, így a teljesítési, költség-, és az őrzési letétet. Egyhogy ügyvédi letét tárgya lehet pénz, pénzhelyettesítő eszköz úttal a speciális szabályokat is megadja az egyes letéti
(azaz hitelkártya, csekk-kártya, kereskedelmi kártya, utalvány típusok vonatkozásában. Az új szabályzat rendkívül részés elnevezésétől függetlenül minden más, azonos gazdasági letesen rögzíti továbbá, hogy milyen tartalmi elemeket
rendeltetésű okmány, fizetési eszköz, betétről kiállított okirat), kell a letéti szerződésben feltüntetni.
értékpapír vagy értékkel bíró egyéb vagyontárgy
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Fontos kiemelni, hogy új kötelezettségként a szabályzat
előírja, miszerint az az ügyvéd, aki nem többszemélyes
ügyvédi iroda tagja, akkor köthet letéti szerződést, ha
másik ügyvéddel, ügyvédi irodával (helyettesítő ügyvéd)
helyettesítésre szóló szerződést kötött arra, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő ügyvéd rendelkezési jogot
nyer a letéttel kapcsolatban. A helyettesítő ügyvéd fogalma mindeddig nem volt ismert a letétkezelés kapcsán, az
új szabályzat azonban egyfajta biztosítékként hozta létre
ezen jogintézményt, mely a letétkezeléseket a letéteményes ügyvéd akadályoztatása esetére hivatott biztosítani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyettesítő ügyvéd személyét az ügyvédi letéti számlát vezető hitelintézetnél, illetőleg az őrző szervezetnél, a velük kötött szerződés részeként mint rendelkezésre jogosultat be kell jelenteni.
Új elemként a szabályzat kötelezettségként rögzíti továbbá a letéteményes ügyvédek számára, hogy az általa átvett letétekről - a pénzletétek kivételével - nyilvántartást
vezessen, melynek tartalmi elemeit is meghatározza. A
szabályzat részletesen rögzíti továbbá a pénzletéttel kapcsolatos teendőket is, melyek közül kiemelendő, hogy a
pénzletét bejelentését tanúsító területi ügyvédi kamarai
igazolás másolatát az ügyvéd köteles a letevőnek késedelem nélkül kiadni.
A szabályzat előírásait az ügyvédek a 2015. április 30-át
követően megkötött letéti szerződések vonatkozásában
kötelesek alkalmazni. A letéteményes ügyvéd ugyanakkor a jelen szabályzat hatálybalépésekor már hatályos
összes pénzletétre vonatkozó ügyvédi letéti szerződését is
köteles 2015. december 31. napjáig a területi ügyvédi
kamara elektronikus letéti nyilvántartásában rögzíteni.
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A közbeszerzésre vonatkozó szabályok változása
Megjelent az új közbeszerzési törvény tervezete.

Újdonságok találhatók a kizárási okok között is. A javaslat fenntartja az offshore-okra vonatkozó kizárási okot,

Május 19-én az Országgyűlés elé került az új Közbeszerzési

és bevezeti, hogy a közbeszerzési eljárások alapján meg-

törvény (Kbt.) tervezete. Az új Kbt. megalkotásának indoka

kötött szerződések teljesítése során bekövetkező társasá-

három új Uniós irányelv, amelyeknek a nemzeti szabályozást

gi jogi változások kapcsán is érvényesíteni kell ezt a

legkésőbb 2018. október 18. meg kell feleltetni.

kizáró okot. Új kizáró ok továbbá az, ha cég megkísérel-

Az új törvény középpontjában az eljárások egyszerűsítése és
gyorsítása (pl. egyes eljárási határidők rövidítésével), illetve
újonnan megjelenő stratégiai célok (innováció, környezetvédelem) elősegítése áll. Tanulva a korábbi évek tapasztalatai-

te jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali
folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat igyekezett megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban.

ból, a javaslat nagy hangsúlyt fektet a hatékonyságra azzal,

A javaslat újdonságként bevezeti a minőség alapú kivá-

hogy az ajánlattevőknek felelősen kell ajánlatot tenniük, olyan

lasztás elsődlegességét, mint szabályozási elvet. A tör-

feltételek vállalásával, amelyekkel valóban eleget tudnak ten-

vényjavaslat ugyanis az értékelési szempontok szabályo-

ni a szerződéses kötelezettségeiknek. A törvény értelmében

zásakor előírja, hogy az ajánlatkérők azokat az ajánlatte-

ugyanis például az ajánlattevő „köteles a becsült érték megha-

vőket részesítsék előnyben, amelyek termékei, illetve

tározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredmé-

szolgáltatásai minőségileg hozzáadott értéket képvisel-

nyét dokumentálni”, továbbá a Közbeszerzési Hatóság a szer-

nek az egyébként olcsóbb, de valamilyen szempontból

ződésekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört, illetve a

rosszabb termékekhez képest, vagy innovatív megoldá-

közpénzekkel való felelős gazdálkodás megsértése miatt sem-

sokat tartalmaznak.

mis szerződésmódosítások esetén, közérdekű keresetindítási
jogot is kapna.

Konkrét közbeszerzéssel kapcsolatos jogi kérdésekben
keressék Irodánkat az oldalak alján található elérhetőségek bármelyikén.

A hírlevélben ismertetett információk általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így nem helyettesítik a jogi szakértővel történő – a konkrét eset összes körülményét figyelembe vevő – egyedi konzultációt. Amennyiben a fentiekkel
kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.
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