----- Original Message ----From:
To: Garaj
Sent: Monday, July 14, 2008 11:07 AM
Subject: Fw: BÜK Hírlevél - 46. szám - Illetékügyek, Ülést tartott a BÜK, Új Btk. tervezet, E-okiratok
ezt olvastad? híres lettél... p
----- Original Message ----From: Budapesti Ügyvédi Kamara
To:
Sent: Friday, July 11, 2008 2:17 PM
Subject: BÜK Hírlevél - 46. szám - Illetékügyek, Ülést tartott a BÜK, Új Btk. tervezet, E-okiratok

A Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus levele tagjaihoz

Hírek, információk
Változás az illetékekkel kapcsolatos ügyek intézésében
Tájékoztató az elektronikus cégeljárásban használható programokról
Mindenkit az e-okiratok elfogadására ösztönöz a tárca
Az új Btk. tervezete
Csak megtámadással követelhetõ a tévesen áthárított áfa
Munkaügyi perben nem vizsgálható a fenntartó döntése
Megtartotta havi ülését a BÜK Elnöksége
A "Bíróságok Napja" - 2008. július 15.
Törvénykezési szünet
Aranydiplomások Szekciója
Felhívások
Kamarai bridzsversenyen való részvétel!

Megtartotta havi ülését a BÜK Elnöksége
2008. július 07

Könyvvizsgáló/ügyvéd összeférhetetlenség
Döntés született egy sajátos átjegyzési ügyben is. Az Elnökség korábban elutasította egy olyan közgazdász-jogász ügyvédi
felvételi kérelmét, aki gazdasági társaságoknál bejegyzett könyvvizsgálóként is tevékenykedik. A BÜK álláspontja szerint a
könyvvizsgálói "szakértõi" tevékenység az ügyvédi tevékenységgel összeférhetõ, a cégjegyzékbe a Gt. szabályai alapján
bejegyzett könyvvizsgálat viszont az Ütv. 5.§ (3) bekezdésben megengedett más tevékenységek körén kívül esõ, más keresõ
foglalkozás, ami az ügyvédi-tanácsadói tevékenységtõl lényegesen eltér és azzal párhuzamosan nem folytatható. A kérelmezõ
az elutasítást követõen egy vidéki területi kamaránál felvételt nyert és ezt követõen a BÜK-nél átjegyzési kérelmet nyújtott be.
Ezt Elnökségünk elutasította, a kérelem érdemi vizsgálata alapján. A Magyar Ügyvédi Kamara álláspontja szerint egy másik
területi kamara tagjának átjegyzési kérelme összeférhetetlenségi okra hivatkozással nem tagadható meg és ezért új eljárást
rendelt el. Az Elnökség ezért a kérelmezõ átjegyzését elrendelte, de egyidejûleg utasította a Kamara Elnökét, hogy az
átjegyzést követõen az immár budapesti ügyvéddel szemben az összeférhetetlenségi eljárást indítsa meg. A jogi kérdést
bonyolítja, hogy idõközben egy olyan közigazgatási bírói határozat is született, mely a társasági törvény szerinti könyvvizsgálói
és az ügyvédi tevékenységet összeférhetõnek minõsítette egy konkrét ügyben.
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