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Tisztelt Elnök Úr!
Alulírott dr. Garajszki Zoltán (1037 Budapest, Remetehegyi út 194/B.) – jelen kérelmemmel együtt –
az 1998. évi XI. tv. (továbbiakban Üt.) 15. § (2) és 113. § (2) bekezdése alapján, a törvényes határidőn
belül fellebbezést nyújtottam be a Budapesti Ügyvédi Kamara (továbbiakban: BÜK) elnöksége 2006.
Eln. 470/4/1. számon kiadott, 2006. április 24-i keltezésű határozata ellen.
E határozatot részemre 2006. május 3-án, a tegnapi napon kézbesítették.
Azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Elnök úrhoz, tegye lehetővé, hogy fellebbezésem tárgyalására a
2006. május 8-i elnökségi ülés alkalmával sor kerülhessen.
Kérelmem indokai a következők:
2006. február 3-án tagfelvételi kérelmet nyújtottam be a BÜK-höz, valamint kértem az általam
alapított Garajszki Ügyvédi Iroda felvételét az ügyvédi irodák névjegyzékébe. A kérelemmel egy
napon állásfoglalás iránti kérelmet nyújtottam be a BÜK Összeférhetetlenségi Bizottságához, mely
ügyben még februárban elnökségi döntés is született.
A BÜK elnöksége tagfelvételi kérelmem ügyében csak 2006. április 24-én határozott, ami a kérelmem
benyújtásától számított 80. napra esik. Határidő meghosszabbításáról a BÜK elnöksége nem
határozott, a késedelmet egyébként sem indokolta.
A BÜK elnöksége ezzel megsértette az Üt. 15. § (1) bekezdésének, továbbá a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 4. § (1)
bek. és 33. § (4) bekezdésének előírásait. A jogsértésnek azonban törvényes jogkövetkezménye nincs,
jogsérelmem egyébként nem orvosolható.
A tagfelvételi kérelmemmel együtt benyújtott állásfoglalás kiadása iránti kérelem tárgyában született
elnökségi határozatot dr. Gellér Balázs József, ügyvéd 2006. április 14-én megfellebbezte. A
fellebbezés tárgya nagyban kapcsolódik az általam benyújtott fellebbezéssel, ezért azok együttes
tárgyalása indokolt. Gellér Balázs József fellebbezése vélhetően a május 8-i elnökségi ülésen kerül
napirendre, ezért indokolt lenne az én ügyemet is ezzel együtt tárgyalni.
Mindezek miatt célszerűségi és méltányossági indokok alapján terjesztem elő tisztelettel kérésem.
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