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Benyújtva a Budapesti Ügyvédi Kamaránál is
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tárgy: MÜK elnöksége Üif. 857/2008/5. sz.
határozatával kapcsolatos észrevételek
Budapest, 2008. július 3.
Tisztelt Elnökség!
Alulírott dr. Garajszki Zoltán (lakcím: 1037 Budapest, Remetehegyi út 194/b.) a Budapesti Ügyvédi
Kamara (BÜK) Elnökségének 2008. Eln. 470/3/9. sz. határozatával szemben, az 1998. évi XI. tv.
(Üt.) 15. § (2) és 113. § (2) bekezdése alapján benyújtott fellebbezésem nyomán a Magyar Ügyvédi
Kamara (MÜK) elnöksége Üif. 857/2008/5. sz. határozatával kapcsolatban a következő
észrevételeket
terjesztem elő.
1. Tisztelettel észrevételezem, hogy a t. MÜK elnökség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv (Ket.) 29. § (9) bekezdése szerinti értesítést
számomra – kérésem ellenére – elmulasztotta megküldeni és e mellőzés indokolását sem adta
meg határozatában.
2. A határozat téves megállapítást tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. tv. (Kkt.) 11.
§ (1) bek. f) pontjában szereplő „gazdálkodó szervezet (szervezet)” kifejezéssel kapcsolatban (7.
oldal (4) bek.):
„A területi kamara, mint köztestület nem vitásan „szervezet”, a jogszabály pedig azzal, hogy a
„gazdálkodó szervezet” kifejezés után zárójelbe helyezi a „szervezet” kifejezést, nyilvánvaló különbséget tesz, tehát a gazdálkodó szervezeten kívüli szervezetekre is kiterjeszti a tilalmat.”
Külön okfejtést mellőzve, idézem a Kkt. ezzel kapcsolatos értelmező rendelkezéseit, melyek
alapján a tévedés nyilvánvaló:
„Kkt. 2. § E törvény alkalmazásában
6. Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott fogalom.
7. Gazdálkodó szervezet (szervezet): a gazdálkodó szervezet és a gazdálkodó szervezetnek nem
minősülő külföldi illetőségű szervezet.
E körben tisztelettel megjegyzem, hogy sem az ügyvédi iroda, sem a köztestület nem minősül
„gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek)” a Kkt. szempontjából.
3. Az ügyvédi iroda megfelelőségével kapcsolatos eljárásokról tisztelettel megjegyzem a következőket:
a)
Már 2006. február 3-án benyújtott kérelmem kapcsán is és most ismételten vizsgálat tárgyát képezte ügyvédi irodahelységem megfelelősége. Mindkét vizsgálat szerint tervezett
irodám megfelelt a feltételeknek. Az első esetben szemlére sem került sor, de ezt akkor a
MÜK a fellebbviteli eljárásában nem kifogásolta.
b)
A második vizsgálat során a szemléről a BÜK szokásos eljárása szerinti feljegyzést készített. Váratlan és előzmény nélküli, hogy ez a gyakorlat nem felel meg a MÜK elvárásainak. Ezt azonban – álláspontom szerint – nem lett volna szabad úgy értelmezni, hogy az
tovább hátráltassa a BÜK tagságom iránti, 2006. február 3-a óta (bő két éve) húzódó eljárást. Én sem terjesztettem elő e kérdésben kifogást. A megismételt eljárásra továbbá – álláspontom szerint – nem okszerű egy harmadik vizsgálatot előírni, ha második vizsgálat
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hibája pusztán abban áll, hogy az ügyvédi iroda megfelelőségéről lefolytatott eljárásról
nem készült a MÜK határozat által megkívánt (és a BÜK eljárásához képest szokatlan
részletességi igényű) jegyzőkönyv, mely azonban e jegyzőkönyv pótlásával teljesíthető.
4. Az ügyvédi iroda körülményeivel kapcsolatban tisztelettel előadom a következőket:
a)
Ügyvédi irodám helységcsoportja saját tulajdonú, közel 300 nm-es családi házamban került kialakításra (tulajdoni lapot már két ízben csatoltam). A kialakított irodahelységről,
valamint a hozzá tartozó ügyfélváróról, és a külön (csak az irodahelységhez illetve a váróhoz tartozó) mellékhelységről részletes, négyzetméter-adatokat is tartalmazó helyszínrajzot nyújtottam be már két alkalommal. A helyszínrajz az iratok között elfekszik, ezért a
határozat azon rendelkezése, hogy ezt a BÜK-nek újólag (harmadszor!?) be kell szereznie, arra enged következtetni, hogy azt nem továbbította a másodfokú hatósághoz. A
helyszíni szemle során szemlére került a számítógép, az internet, a telefon, a fax, az üzenetrögzítő és minden egyéb felszerelési tárgy. Ennek alapján irodám, mindenben megfelelt a feltételeknek, és azt a „szép, modern, hangulatos” jelzőkkel ismerte el a szemlét
végző kamarai munkatárs.
b)
Az ingatlanban lakás céljára szolgáló helységek is vannak, de azok elkülönülnek az ügyvédi irodai célra kialakított helységcsoporttól. Ez a szemlén szintén vizsgálatra került.
c)
Ez az ingatlan a székhelye az egyszemélyes tulajdonomban álló (ügyfélforgalmat egyáltalán nem bonyolító) Premola Pénzügyi Tanácsadó Kft-nek is, mely társaság APEH-nál bejelentett iratőrzési helye egyébként a társaság könyvelője. Irodahelysége egyébként (ha
ezt meg kellene jelölni) az emeleten van. Tehát e tevékenység más helységben és másik
emeleten folyik. (Egyébként nem lenne akadálya annak, hogy ügyvédi irodám feltételes –
átjegyzéstől hatályosuló – székhelyszolgáltatási szerződést kössön a Premola Kft-vel. Erre azonban – véleményem szerint – nincs szükség, mert a jelenlegi, elkülönült működés is
megfelel az ügyvédi iroda létesítési feltételeknek.)
d)
A határozat megállapítja, hogy „gazdasági társaság székhelyéül bejelentett ingatlanba
ügyvédi iroda nem helyezhető át” (6. oldal (7) bekezdés). Álláspontom szerint a megállapítás téves. Ezzel kapcsolatban példaként fel kívánom hozni, hogy első keresésre 10 olyan
ügyvédi irodát találtam, melynek székhelye „1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center”, amely ingatlan több tucat gazdasági társaság bejelentett székhelyéül is szolgál.
e)
Megjegyzem, hogy az ügyvédi irodai megfelelőséggel kapcsolatban hivatkozott 2006.
Eln. 470/2/16. számú határozat nyilvánosan nem hozzáférhető. „Az iroda megfelelőségéről” szóló (papír-alapú) nyilvános tájékoztatóban nincs említés a fentebb említett feltételről.
f)
A határozat rögzíti, hogy „a Fellebbező által irodaként bejelentett cím a Fellebbező állandó lakhelyéül és nyilvántartott könyvvizsgálói tevékenysége címeként is szolgál” (6.
oldal (7) bekezdés vége). A határozat tévesen jutott arra következtetésre, hogy lakcímemen folytatom könyvvizsgálói tevékenységemet. Mind a Magyar Könyvvizsgáló Kamara,
mind (2007. december 31-ig) a PSZÁF a kamarai tag könyvvizsgálókat állandó lakóhely
szerint tartja nyilván. Az egyéb iratokból (és a határozat korábbi részéből is) egyértelműen kitűnik, hogy a könyvvizsgálói tevékenység elsődleges helye, asszisztenciám munkahelye, az Anker-Auditor Kft. székhelye. Lakcímem e vonatkozásban csak nyilvántartási
adat, nem tevékenységi helyszín.
Az ügy szempontjából semmi jelentősége, de pontosság kedvéért észrevételezem a következőket:
a)
2006. május 31-ig nem „munkavégzésre irányuló tevékenységemet munkaviszony keretében
teljesítettem”, hanem „munkaviszonyban álltam” (1. oldal (1) bekezdés).
b)
Ellentétben az 1. oldal (2) bekezdésének állításával, soha nem jelentettem ki, hogy „azoknál az
ügyfeleknél, ahol könyvvizsgálói tevékenységet végzek, nem kívánok ügyvédi tevékenységet
folytatni”, hanem azt rögzítettem eredeti tagfelvételi ügyemben a meghallgatáskor, majd benyújtott fellebbezésemben, és végül kerestemben is, hogy azonos ügyfélnek nem nyújtható
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c)

d)

egy időben jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói és ügyvédi szolgáltatás is, mert
ezt jogszabály tiltja.
Tévedés az a nekem tulajdonított tényrögzítés is, mely szerint én a gazdasági társaságok választott könyvvizsgálói pozíciójáról állítottam volna, hogy ne lenne társasági jogi jogviszony
(2. oldal (3) bekezdés). Többször rögzítettem írásban is, hogy a választott könyvvizsgálói
tisztséget általában nem lehet társasági jogi jogviszonyként értelmezni, mivel más gazdálkodóknál is létrejöhet, például alapítványnak, ügyvédi irodának, szövetkezetnek is lehet választott könyvvizsgálója.
Téves a határozat azon megállapítása, hogy 2008. január 19-én jelentettem be a folyamatban
lévő átjegyzést a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarához (5. oldal (1) bekezdés). Hiszen a határozat
is rögzíti, hogy 2007. decemberében a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara útján kértem az átjegyzést, valamint ugyanekkor kértem kamarám határozatát is e kérdésben, melyről a határozat
2008. január 16-án született. 2008. január 19-én ügyvédi irodám tőkeleszállítását és az ezzel
kapcsolatos alapító okirat módosítást (valamint az új hatályos alapító okiratot) jelentettem be
mindkét kamarának.
Tisztelettel:

(Dr. Garajszki Zoltán)

