Tisztelt Bíróság!
Budapesti Üg;rvédi Kamara (székhely: 1055 Budapest, Szalay utca7.) alperes a Dr. Fluck
Ákos felperes álta|közgyűlési határozatok megsemmisítéseirántt2.K.33.4l7l20|4. Sz peres
eljrírásban - a 11 ..szvégzésbenmegadott hatríridőn belül - az alábbi
érdemi ellenkérelmet
terjesztjük elő: Kérjük, a bíróság a felperes keresetét a Pp. 130.$ (1) bekezdés d) pontja
alapj án utasíts a el é s maras zta|j a perkö lts é gben.

Indokolás
1.A közgytilési határozatok megsemmisítésével kapcsolatos felperesi előadások és elsődleges
kereseti kérelem azonosak a Bártfai Beatrix és társai által ellentink közgyrilési hatrírozatok
megsemmisítése iránt a Fővarosi Törvényszéknél 28.P.2I.423l2014. szím alatt indított
polgari per tárgyával. Ezen ügynek felperes a IX. rendű felperese. A jelen ügy perftiggőségi
viszonyban áll a polgári perrel.

A

polgári perben ezekre részletes előadást tettiink' azokat pergazdaságossági okból itt

megismételni nem kívanjú,hanem a per érdemi tárgyalása esetére indítványozzttk a polgari
per iratainak beszerzésétés ott tett előadásainknak ajelen per anyagávátéteIét.

Az ügyben

a Fővárosi Ítélőtábla 2015. szeptember 24. napjénak9.
téngy alást. Az ijgy szátm 4.P f .2t.399 l 201 4.

őrájarutúzöttki másodfokú

2. A másodlagos kereseti kérelem az elsődleges kereseti kérelem targyalhatatlansága, vagy
alaptalansága esetén természets zeruleg elesik. Erdemében i s alaptalan.

A

közigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatás általénos szabályairól szóló2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 12. $ (4) bekezdése értelmében
,,Ha törvény vagl kormónyrendelet egléb szervezetet, köztestületet vagy személyt jogosít
fel kózigazgatási hatósági jogkÓr glakorlására, meg kell hatórozni azokat az ügleket,
amelyekben e törvény rendelkezései az irónyadók."

nzlJt.12lA.

$ (1) bekezdése határozzamega kamarai hatósági ügyeket' azta|ábbiakszerint:

,,a) 'felvétel a kamarába és a kamarai tagság megszüntetése, kivéve, ha
tagsóg kizórás vag/ az ügvéd halála miatt szűnik meg,

a kamarai

felvétel az ügyvédi irodók, az alkalmazott üglvédek, az európai közösségi jogászok,
az alkalmazott európai k)zösségi jogászok, a külÍöldi jogi tanácsadók és az
ügn édj el \lt ek néuj e gz é ké b e, v al amint t ör I és e z e n néuj e g,lz é ke kb ől,
b)

c) az ügn

é

di

t ev é ke

ny s ég s züne t el

te

tés

é ne

k enge

dé lyez és e,

felvétel az elektronikus cégeljórásban való részvételrejogosult t;gnédelcről vezetett
nyilvántartásb a, valamint t orlé s e nyilvántartásból,

d)

e) felvétel az ügnédjelalt

foglalkoztatására jogosult iignédelcről

vezetett

nyilvóntart ásb a és törlé s e nyilvántartósb ól,

Í) az ügvédi tevékenység g,lakarlósónak

időtartama alatt lefolytatott hatósági

ellenőrzés. "

Ezek között

avá|asztás nem szerepe|, aváIasztás nem hatósági ügy.

Az |Jt. 116. s (1a) bekezdés alapjrín a kamarai tisáség nyilvrántartása valóban közhiteles

hatósági nyilvríntartásban történik.

L

Az ügyben közigazgatási hatérozat hozata|ára nem került sor. Ugyanis a Ket. 86. s

(2)

bekezdése alapján a hatósági nyilvríntartásba történő hivatalbóli, mérlegelésnélktili
bejegyzésre (mint amilyen ez is) ahatározatra vonatkoző 7l-73. $-okban (határozathozatali
kötelezettség) és a 78. $-ban meg)tatfuozottakat (a döntés közlése és nyilvrínos közzététele)
nem kell alkalmazni, és a döntés a nyilviírrtartásba való bejegyzés napján jogerőre emelkedik.
A nyilvántartásba való bejegyzés ebben az esetben nem konstitutív, hanem deklaratív aktus.

A

78. $ szól a döntés közléséről, így nincs közlési kötelezettség.

Azaz a válasáási döntések nem hatósági eljárrísban születtek, azok aLapjín a

hatósági

nyilvrántartásba hivatalból, hatrírozathozatal nélkül, mérlegelés nélküli bejegyzésre került sor,

amely dontést pedig senkivel sem kell közölni. Annak nem kell megfelelnie a Ket. szerinti
formai követelményeknek. A hatfuozatot ebben az esetben gyakorlatilag maga a bejegyzés
jelenti.

A Ket. 100.

$ (1) bekezdés c) pontja ugyan kizár1a a fellebbezés lehetoségétebben az esetben,
de a 100. $ (2) bekezdése egyben biáosítja a bírósági felülvizsgálat lehetőségét.

A

nyilvántartásba bejegyző határozat csak azon az alapon lenne támadható, hogy a
nyilvantartasba való bejegyzés alapjául szolgáló körülmény _ jelen esetben a választott
tisáséget keletkeáető választási eljríníseredményétmegállapítőhatáűozat - nem teljes körűen
vagy nem a nyilvríntartrísba vételnek megfelelő tartalommal áll fenn. Azaz al<kor lehet alappal
trímadni e bejegyzéseket, ha azok tévesek, nem követik le megfelelően a jogok és
kötelezettségek alakulását.

A nem

tartotta meg a keresetindítási határidőt. A Ket. 86. $ (4) bekezdése a|apján ugyanis az
jogorvoslati
ügyfél
kérelmének benyújtasiíra nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor a
jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzése vagy a mulasztás azúgyféltudomására jutott. A
Ket. 86. $ (1a) bekezdése alapjrín viszont senki nem hivatkozhat arra, hogy a hatósági
nyilvríntartasba bejegyzett adatot nem ismeri, kivéve ha a hatósági nyilvántartásba bejegyzett
adat személyes adat vagy törvény által védett titoknak minősül, és megismerhetőségének
törvényi feltételei nem állnak fenn.

A tisztségviselők adatu akartarahonlapjan megismerhetőek voltak már akezdetkezdetétől.
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