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Nagy tirrimmel olvastam dr. Goda Gyula fegyelmi megbizott dr cikkdt a megbiz{st szerz6d6sr6l a Pesti Ugyvdd szeptemberi szdmdban. A
cikk l6nyeg6vel, iizenet6vel egyet6rtek, azonban
egy meg6llapftds nem hagyott nyugodni. A szerz6 iddzi kezd6 kor6b6l mesterei intelm6t, mi'ellenfele' szerint ,,az iigyv6d legnagyobb
a
sajdt iigyfele". Ezt az iigyv6d k6rcikben 6lta15nosan elterjedt f6lreismer6st r6szletesen igyekeztem szertefoszlatni az Agyvddek Lapja 2010.
m6jusi szi4m6ban krizcilt cikkemben, 6s most itt
is szeretndkerrol sztilni.
A nevezett fdlreismer6s egyetlen esetben
sem 6llja meg a hely6t, vezethet el dnmagiit beteljesit6 j6slatk6nt annak megnyilv 6nril6sdhoz,
ha az iigyv6d az iigyfel6t feln6trfeln6tt rel6cr6ban, parlnerk6nt kezeli. Ahogyan azt az oryos
ko116gr4ka k6rhdzi kezel6sek, a gy6gyitds sordn megtapasztalhattdk, a p6ciensek joggal tudhatjrik maguk6nak a tesfiiket, ez6rt az orvosi beavatkozdsokhoz ma mi4r beleegyezd nyilatkozatot kell adni. Ez az egyiltalSn nem csak adminisztrativ, hanem fontos szeml6letbeli e16re16p6s
az iigyv6d-iigyf6l viszonyrendszerben is meg
kell hogy jelenjen. Az iigyf6l, hasonl6an ahhoz,
ahogyan a teste feletti rendelkez6si jog6t gyakotolja, az dlete egy6b teriileteinek is az ura'. az
iigyv6d nem diinthet helyette, nem mentheti meg
ett6l azzal, hogy aktivista m6don, a megbiz6s

keretein trilterjeszkedvek6pvisel, rinjilr6an cselekszik.Es att6l semmenthetimeg,hogy azigyf61 a drint6s€tpontosan,ir6sbanrcigzithet6formilban fogalmazza meg. Minden 6j iigyf6llel
kapcsolatbanels6rendiikdrd6s, hogy mit akar.
Mit kivdn t6liink. Tapasztalatb6l
tudom, hogy ez
nem is olyan egyszerii,sokszor egy teljes 6r6t
ig6nyel, amig az iigyf6l lesziikiti, megfogalmazza,hogy mit is szeretnepontosan.Ez ugyanisa
feln6tt megbizds legadekvdtabbmegnyilv6nulfsa: az 6letemmel kapcsolatosk6r6s megfogalmazdsads annakiriisbarint6se.
Minden egy6besetbenaz igyvdd azt felt6telezi az iigyfe16r61,
hogy nem k6pesa saj6t61etet 6int6 drint6sekmeghozatalfira,s ezzel ,,6n
ok6 vagyok- te nem vagy ok6", azaz,j6-16,beszdlj csak, majd fgyis 6n tudom, mit kell itt csin6ln1" pozici6b6l kommunikrilva, val6ban meg
is teremt6dhetegy olyan helyzet, amikor v6giil
az ngyf€l az iigyvdd ellenfele lesz. Ez azonban
sohanem ttirt6nhetmeg, ha iigyfeliinket feln6tt,
,,ok6"pozici6bantetelezettpartnerkdntLitjuk, 6s
egyiittmrikiid6stinket is erre alapitjuk. A feln6ttfe1n6tt,iigyv6d-iigyf6l kapcsolatnakpedig term6szetes,l6nyegi megnyilv6nul6saa r6szletes
mdgbizris, ak6'rtdnyvdzlat a neve, ak6r megbiz6si szerz6d6s.Tenr6szetesen- jr{rul6kos el6nyk€nt - val6ban ,,v6dhet" is egy ilyen okirat az
iigyf6l,,t5mad6sa"eset6n.Azonban meggy626-

d6sem, hogy egy megfelel6en poziciondlt, feln6tt-feln6tt partners6gen alapul6 iigyv6d-iigyf61
kapcsolat, amelynek magiit6l €rtet6d6 jele egy
kdlcsdn<isen kialakitott 6s sziiksdg szerinti sz6mban mddositott szerz6dds, generiilja a kdlcscinris
megel6ged6ssel vitt 6s befejezett iigymenetet.
Az eredm6nyes munkdhoz tehr{t a megfelel6
iigyf6lkapcsolat kialakit6silnak k6szs6ge sziiks6geltetik els6sorban, amely term6szetes kdvetkezm6nyk6nt, nem kriteless6gb6l, hanem mindk6t f61 bels6 ig6nye alapj6n fogja megsziilni a
16szletes.fr:isbeli megbfzrist.
A megfelel6 iigyf6lkapcsolat kialakitrlsa pedig rajtunk mf1ik, ez6rt terjesztem szivesen 6s
sz6les nyilv6noss6g el6tt a reflektr4lt kijelent6s el1enkez6j6t. Ez6rt koll6gdimnak szives j6tan6csk6nt azt tudnSm tizenni, hogy az iigyfelekben ne
a potencidlis ellenfelet, hanem a dont6sei6rt felel6ss6get v6llalni tud6, feln6tr, szerz6d6ses partnert liissiik. Es akkor ez is lesz a v6ekifeilet.
Dr. Nagy G6bor L6szl6
( V6I emdny iink s:e ri nr h i t'at kozot t c i kkiink sz.erz6j e
eleve idiz1jelbe teoe a: ,,ellenfele" sz6t, ezzel is jeIezve: a sz6 dn'it 6s kipes ,lrtelmdben hasz,ruilja
a fogalmat. Minda:ondltal Ligy viljiik, hogy igy is
helye van az 6s-retitelnek, hiszen ezek szerint az
idiz6jel mdgsen tetre - nindenki szdmdra - egydrtelmilvi a szerzd s.dnddkit. - A Sz.erk-)

