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Fővdrosi Kőzigazgatási és Munkaüryi Bíróság
12.K.33.41712014113.

Fővarosi Közigazgatási g.s Munkaügyi Bíróság dr. Fluck Ákos (llI2 Budapest, Eper u. 20.)
felperesnek, a Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay u. 7.) alperes ellen kamarai
váüsztási szervek általhozott határozatok (alperesi hivatkozási sziím: BÜK vKGY/2014lt'129.)
bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta a következő

A

vÉGzÉsr:
Abíróság

a keresetlevelet idézéskibocsátása

nélkül elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy - az illetékÍigyben eljríró hatóság kiilön felhívására - fizesserr
meg az]ilamnak 3.000 (háromezer) forint tárgyt illetékfeljegyzési jog folytrín le nem rótt
mérsékeltkereseti illetéket.

Avégzésellen a kézbesítéstőlszámított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi
Törvanyszék'hez cimezve ennél a bíróságnál kell 3 példárryban benyújtani.

Indokolás
felperes pontosított keresetében elsődlegesen a m€gsenrmisítését k&e az alperes 20|4. február
2t. nápjántartott megismételt közgyűlésén hozott BÜK vKGY/2014l1-l29. szÍtrrlíhatétrozatailak,
.1ratamint mrísodlago.* *o'' hatrírozatok megsemmisítésétkérte,
szerint az előbbi
',amelyek
határozatok szerint megválasztott tisztségviselők közhiteles nyilvántartasba vételére''sor került. A
felperes keresete indoklásában a vitatotthatározatokal_31jául szolgriló, Budapesti Ugryedi Kamara
váüsztasi eljarása során megvalósult alapelvi és jcgszabáIpéúéry}et jelölte meg.

A

Az alperes nyilatkozatában jelezte, hory a megjelölt hatarozatokkal kapcsolatos felperesi előadások
és elxídlegei kereseti kerelmei azonosak a Brírtfai Beatrix és társai felperesek által alperes ellen
indított polgá.i perben előadottakkal, amely pernek jelen per felperese a IX. r. felperese. Az ügyben
a FővárosiTo*é''y'zék polgári tanácsa 28.P.21.423l20L4lI5. számon hozott ítéletet2014- június
26. napján' amely_azonban nem emelkedett jogerőre, másodfokon a Fővrírosi Ítetotribla 2015.
szeptember 24. napjáratűzte ki az ijgy tárgyalását.

alperes a felperes másodlagos követelése tárgyában kifejtette, hogy a választási ügyek nem
szerepelnek uriJtr.12lA $-ban a hatósági ügyek felsoroliísában, emiatt nem is tekinthetők annak,
ezáltáI a hatósági nyilvantartásba hivatalbói deklaratív aktussal kerültek be. Így a Ket. formai
követelményének nem kell megfelelniük.

Az

A bíróság

a felperes keresetlevelét idézéskibocsátása

nélktil elutasította az a|ábbiak alapján:

A Pp. 130. $ (l) bekezdés b) pontja értelmébena bíróság a keresetlevelet idézéskibocsátása nélkül
elutasítja, há megállapítható, hogy a felperes követelésének érvényesítésemás bíróság vagy más
hatóság hatáskörebe iartozik' ,ágy u perre más bíróság illetékes, de a 129. $ rendelkezése a
szükséges adatok hiányában nem alkalmazhatő-

bíróság megvizsgálta a felperes által becsatolt, a polgári ügyben benyújtott keresetlevelet,
valamint az ügyben a Fővárosi Törvényszék ítéletét.
jelen
A fe1peres és ii"ennyolc társa á|tal jegyzett keresetlevélben egyértelműen megjelölésre kertilt a
p"mé" is vitatott t)g darabhatérőzái, amelynek megsernmisítéséta felperes kérte, és amelynek a
polgari bíróság - mindeddig nem jogerős - ítéletéveleleget is tett.
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A

polgári perben benyujtott keresetlevél az eljríró bíróság illetékességéreés
vonatkozóan az ügyvédekről szóló 1998. e\'i XI. törvény (a továbbiakban: -u,"J
104. $ (4)
bekezdése folytán a Pp. 23. $ (l) bekezdésenek o) pontját, valamint a
Pp. 30. $ (2) bekezdését

jelölte meg, amely alapjén a Fővárosi Törvényszétnót
van rratásköre és illetékessége.

Az Utv'

104. $ (4) bekezdése szerint a közgyrilés határozata ellen a területi kamara
tagsa jogszabály, alapszabály vagy szabályzat
hivatkozással
a
hatiáro
zat
kozlésétől
-"g'e'te'e'"
szátmitott 30 napon belül az illetékes törvenyszékhez fordulhat. A bíróság
a perben a Polgrári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) általrános szabályai szerint jái
el.

Az-Ű]v. l2/A- $ (1) bekezdése szerint a kamara a kőzigazgatási hatósági eljárás általános
szabá|yairől szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságkeit
1ar el a következő ügyekben (a
továbbiakban: kamarai hatósági ügy) :
a) felvétel akamarába és a kamarai tagság megszüntetése, kivév e,ha
akamarai tagság kizárás vagy
azngyvéd halála miatt szűnik meg'
b)_ felvétel az úgyvédiirodák, az alkalmazott ügyvéd ek,
az európai közösségi jogászok, az
alkalmazott európai közösségi jogászok, a ttitnitai
iogi tanácsádók és az ügyvédjelöltek
névje gy zékébe,valamint törlés ezen névj egyzékekből,
c) az ügyvedi tevékenységszüneteltetésének engedélyezése,
d) felvétel az elektronikus cégeljárásban való részvételre jogosult ügyvédekrő l vezetett
nyilvríntart ísba' valamint törlés e nyilvántartásból,
e) felvétel azngyvéfjelölt foglalkoztatásárajogosult ügyvédekről
vezetett nyilvántartasba és törlés e
nyilvríntartásból,
Í) az ugyvédi tevékenységgyakorlásának időtartama alan lefotpott bdósági
ellenőnzés.
A Fővárosi Törverryszék ítéletébenis kitért a hatáskörével kapcsolatos kérdésekre és az alábbiakat

állapította meg ítéIete9. oldalrán:
jogalkotó 2005. november l. napjától helyezte át az általános polgári bíróság
hatáskörébe e
pereket. A jogalkotó valóban nem rendelkezett a bíróság döntési tő-pZt"r"iájáróí,
azonban arról
sincs rendelkezés, hogy e körben változás állna ne. Mináezelcre tekintettel a bíróság
úgy állapította
meg, hog1l - bár a két jogszabalyi rendelkezés szövege eltérő, de _ az Ün. toq.
s b bekezdése
alkalmazása során a bíróságot ugyanúgl kasszációi jogl<ór illeti meg, mint áItaiánosságban
az
eg1lesületek határozatai megsemmisítése iránti perekb,en. A
június
a
201a.
I3|
napján
felperesek
tartott tórg1laláson azzal érveltek, hogl a bíróságot a tag áttil naitott perben a, Ün
]23.i Q)
b'".-k*!::"!e7
ryeqhatározott hatáskör illeti meg. A bírósag ettől eltérő áIiáspontra helyezkede'ttiaz
Utv. 123.s Q) bekezdése a törvényességifelügteleti eljárásra vonatkozó spLciálís
szabólyok lrözött
helyezkedik el. Speciális szabály óltalános szabályként nem alkalmazhan, mivel ezáka7 speciális
jellege veszne el. ,,
,,A

Jelen bíróságmindezek alapjrán azt állapitotta meg, hogy jelen per felperese) aZ álta|ameg|elölt
^benyujiott
alperesi határozatol<kal kapcsolatosan a Fővárosi Törvényszékhez
keresetében és püenet
tárgyalásán saját maga is (helyesen) nem a közigazgatási, hanem u
iotga.i bíróságot jelöite meg
hatáskörrel rendelkező bíróságként, és ezen álláspontját a per alperese, ialamint uZ
porg*i
bíróság is osztotta.
"iilot,

A

Főviírosi Törvényszék elíitt zajló perben felperesnek jelen perben is kifejtett, a választások

szabályosságát vitató érvei alapján született (felperesre nézvekedvező) ítélet.

Jelen bíróság álláspontja szerint a felperes által sérelm ezett e|jérás nem szétmit közigazgatási
bírósági felülvizsgálatot eredményező hatósági ügynek. A támadott hatátozatokfelülvizsgáútat-r"rrti
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jogszabályhelyek egyértelműen polgríri
bíroságok hatískörébe utaltiík. Arra vonat
kozőanpedig nem
merült fel adat' hory a nyilvánt_artál vuetese
során törtent volna jogszabálysértés és a
szavazások
megállapított eredményétő_l eltérő tények
ke.tirtek váro-u J.i"$oe..".
A bíróság álláspontja szerint jelen p.rben a felperes
,"- állitott ilyet, hanem csupán ahatározatok
alapjául szolgálő szavazásokt.l'uianitólug::
;t'*á"Jg"k* alapította keresetét, azonban az ezzel
kapcsolato s kérdésa pol gári bíróság etott
z{ lo .lj á.Áld ;izsgálható.

Mindezek alapján a bíróság a Pp. l39- -b.) ponda
q
alapj{ín megállapíto tta, hogy a felperes
y"T::f:ff'::érvényesíté"Áá. uiroslg t'uta.t.i'.etJ','*.'it,
irenáe lkezőrészben
foglaltak

'"iatt

A bíróságnak a felperest a 2011. novernber

30. napjától hatályos - az ewesadótörvények
és azzal
összefiiggő egyéb törvények módosítrísrirol
szóló iott. erri ct-vl. törvény 164.
módosított
$-ával
az illetékekről szóló 1990' évi XCn. törvory
( a további{b-g, rtv.)
ía""t (1) bekezdés f)
pontj4 es a költségmantesség alkalmazísáróí
6/1986. (vI.26.)' ttvt renJelet 13.
$-rínak (2)
bekezdese alapján, az ltv' +J. (3) bekezdésben
')oto r"giár,*
s
figyelembevételevel a peres eljrárás
illaékenek l f/o-amegfizetesere és víselesere kellett
t.it_"t.'rri".

ií.

A

r_egzes

elleni fellebbezes lehetosege a Pp. 233. (l)
bekezdésénalapul.
$

Budapes{ 2015. június 11.

.----t

SágÍné dr. Márkus Anett s.k.

bíró

A kiadmrány hiteléül:

