
T6j6koztat6

a Krlria mellett mffkiid6 Kdzjegyzfli Fegyelmi Birt6sr{g, mint mdsodfokf fegyelmi bir6srig
tev6kenys69616l

Tisztelt Elniik Ur!

A kdzjegyz(lkr6l sz5l6 1991. 6vi XLI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kjtv.) 791A. $-rinak (4)
bekezd6se alapliln a Kriria mellett mtikod6 Kozjegyzli Fegyelmi Bir6s6g, mint m6sodfokf
fegyelmi bir6s6g 2022. febru6r 15. napj6t6l kezd6doen minden 6v febru6r 15. napjdig irdsban
koteles tdjekoztatni a Kriria Elnok6t 6s a Magyar Orsz6gos Kozjegyzoi Kamara (a
tovSbbiakban: MOKK) Elnok6t, orsz6gos elncikcit arr6l, hogy azelozo 6vi mrikoddse megfelelt-
e azigyrendjdben foglaltaknak. Tdjekoztat5si kotelezetts6ge 6ll fenn tovdbb6 az elozo 6vben a

fegyelmi bir6s6ghoz lrkezett, illetve ott befejezett, valamint a folyamatban maradt iigyek
szftma, a fegyelmi bir6srig 6ltal kiszabott bi.intet6sek, tov6bbS akizfirhsi k6relmek sz6ma 6s

j ellege vonatkoz6s6ban.

I. Tekintettelana,hogy ezazelso ilyen jellegittlekoztat6, elozetesen sziiks6gesnek Lltszik egy
rovid 6ttekint6st nyrijtani az elmrilt 6vek esemdnyeir6l. A Kjtv. fegyelmi bir6s6g
megalakit6s6val 6s elj6r6s6val kapcsolatos r6szletszabalyaitcsak a 2020. szeptember 1. napj6t6l
hat6lyba l6p6 rendelkez6sei tartalmazzilk. Az ezt"megelozo idoszakban a Kriria mellett mukcido
fegyelmi bir6s6g tagtrai, b6r a jogszab|ly err6l nem rendelkezett, kialakitott6k az

eljarrisrendjtiket, kinevez6siiket kovet6en a 2019. janu6r l9-en meghozott hatttrozatban
dcintottek a tan6csok megalakit6s6r6l 6s az tigyeloszt6s rendj6rol. Az tigyeloszt6s - 6rkez6si

sorrendben - automatikus volt a tan6csok kozt, ami al6l a kapcsol6d6 iigyek jelentettek kiv6telt.
A kozjegyzo bir6 tagokat a MOKK deleg6lta. A fegyelmi bir6srlg az egyes tigyekben kiilon
kcizolte az igyben drintett felekkel mindezt, tSjdkoztatva 6ket az eljfiro tan6cs tagjair6l annak
6rdek6ben is, hogy az eljfrds al6 vont szem6ly, ha kiv6n, 6lhessen a Kjtv. akkor hat6lyos 82, $

(1) bekezd6s6ben biztositott azon jogfnal, hogy az ok megjeloldse n6lkiil kifog6solhatja a

fegyelmi taniics valamely tagSitt, aki a tov6bbiakban az eljftrilsban nem vehet r6szt.

Az Alkotmanybir6s6g a 2812019. (XL4.) AB hatdrozathban meg6llapitotta a Kjtv. kozjegyzoi
fegyelmi bir6s6g megalakit6s6nak 6s elj6r6s6nak egyes rdszletszabfiyaival kapcsolatos
mulaszt6ssal elordezett alaptcirv6ny-ellenesS6g6t 6s felhivta az Orszilggytil6st, hogy tegyen
eleget a jogalkot6i feladat6nak. (A Kiria Kozjegyzor Fegyelmi Bfr6s6g6nak titmadott
hatfirozata alaptorv6ny-ellenessdg6nek a meg6llapfthshra 6s a megsemmisit6sdre ir6nyul6
alkotm6nyjogi panaszt elutasitotta,) Az Alkotm6nybir6s6g hathrozata alapjan azOrszdggyiles
megalkotta az egyes igazsitgij:gyi targyu tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2020. 6vi XC[.
tcirv6nyt, amely sok szempontb6l v6ltozdsthozott a fegyelmi bir6srig mtikod6s6ben.

A jogszabftly 6rtelm6ben a Kuria mellett mrikrjdo Kdzjegyzli Fegyelmi Bir6s6g megalkotta 6s

2020. szeptember 1. napjSval elfogadta az Ugyrendj6t (a tovribbiakban: Ugyrend). Az Ugyrend
dsszhangban 6ll az egyes tdrv6nyszdkek mellett mrikod6 kozjegyzoi fegyelmi bir6s6gok, mint
els6fokri fegyelmi bir6s6gok iigyrendj6vel. AzUgyrendet a Kriria Eln<ike 6s a MOKK Elnoke
j6vfihagyta, azkozzdtdtelre keriilt a Kriria 6s az orszdgos kamara honlapjrin. A Kriria mellett
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mtikdd6 Kozjegyzbi Fegyelmi Bir6s6g az6ta az Ugyrendnek megfeleloenl6tja el feladatrit ds
jin el az el6 keriilt fellebbezett i.igyekben.

II. A Kriria mellett mrikodo KdzjegyzSi Fegyelmi Bir6s6g 2}I9-benkinevezett 5 bir6 tagtrfunak

mand6tuma 202I. oszdn jdrtle. A Kriria Elnoke 2021. november I. napjdval a kor6bbi tagok
kciziil n6gyet, dr. Magosi Szilvia, M6sz6rosnd dr. Szab6 Zsuzsanna. dr. Pusk6s P6ter 6s dr.
Varga Edit kririai bfr6kat ism6telten hiirom 6vre kinevezett a fegyelmi bir6sdg tagtr6v6. Dr.
T6nczos Rita volt fegyelmi bir6s6gi tag idokcizben a Kriria Polg6ri, Gazdasdgi 6s Munkaiigyi
Koll6giumrinak koll6giumvezet6-helyettese lett, a tov6bbiakban ezt a feladatot mar nem tudta
v6llalni, ezdrt a Kriria Elncike dtodik tagkdnt Szolnokin6 dr. Csernay Krisztina kririai birot a

Kriria Polg6ri, Gazdashgi 6s Munkatigyi Koll6gium6nak birajdtnevezte ki. A fegyelmi bir6s6g
tagar a Kjtv. 78. $ (2) bekezddse szerint eljttrvadr. Pusk6s P6tert a fegyelmi bir6s6g elnokdnek,
dr. Varga Editet a fegyelmi bir6s6g elncik-helyettes6nek villasztottdk A fegyelmibft6sdg ezt
kcivetoen rendelkezett arr6l,hogy az Ugyrend I. szdmu mell6klete, amely a fegyelmi bir6s6g
tagiait es az eljfiro tan6csokat tiinteti fel, ennek megfelel6en m6dosft6sra keriiljdn. A m6dosit6s
a Kriria es az orczdgos kamara honlapj6n kozzetetehe keriilt.

III. A jogszabilIyi vSltozhsokra is figyelemmel a Kriria mellett mrikodo Kdzjegyz6i Fegyelmi
Bir6s6g igyszftma az eImtilt id6szakban jelentosen cscikkent. 2019.6vben a m6sodfokri
fegyelmi bir6s6g m6g 1 0 iigyben hatarozotl, ellhez k6pest 2020 . 6vben cisszesen 3 iigy, 2021 .

6vben 1 tigy 6rkezett a fegyelmi bir6s6ghoz. A fegyelmi bir6s6g valamennyi tigyet befejezte.

IV. A Kriria mellett mrikiid6 Kozjegyz6i Fegyelmi Bir6s6g, mint m6sodfokir fegyelmi bir6s6g
a2020. jrilius I. napjhn meghozott Kj6.Fgyf.Il2020l5. sz6muhatfirozatdban - megv6ltoztatva
az elsofokri fegyelmi bir6srlg hatdrozatilt - egy kozjegyzot ideiglenes intdzkeddskdnt, azellene
folyamatban l6v6 biintetoelj6r5s jogeros befejez6sdi g a szolg6lat6b6l felfiiggesztett.

Az elsofokir fegyelmi bir6srig a fellebbezdssel t6madott hat6rozathval egy kozjegyzot,
ideiglenes int6zked6skdnt, az ellene folyamatban ldv6 biintet6iigy joger6s befejezdsdig a
szolgfilatdbSl felfiiggesztett. Ezt a hatirozatot a m6sodfokri fegyelmi bir6s6g,
Kj6.Fgyf.2l2020l4. hatdrozathval - 2020. szeptember 9. napjan - helybenhagyta. Az igyet a

fegyelmi bfr6s6g meg az Ugyrend elfogad6sa el6tt tizte ki t6rgyal6son kiviili elbir6l6sra, igy a
tan6csot akor6bbi elvek szerint iilitottafel, de annak meghozatala sor6n mir azUgyrend szerint
jdrl el.

A felfiiggeszt6sek mindk6t esetben a Kjtv. 104. $-6nak a 2020. 6vi XC[. tcirvdny 6ltal
m6dositott rendelkez6sein alapultak. A koriibbi, nagyobb sz6m:ia fegyelmi elj6r6sok jelentos
r6,sze a szolghlatftb6l felfiiggesztett k6t kozjegyzo ellen indult.

Az els6fokri fegyelmi bir6s6g meg6llapitotta, hogy egy kozjegyzi5-helyettes fegyelmi v6tsdget
kovetett el ds ez6rt vele szemben 1.000.000 forint penzbirshgot szabott ki. A m6sodfokri
fegyelmi bir6sSg 1. tan6csa a Kj6.Fgyf.3l2020 szftm alatti,202l. janu6r 20-6n meghozott
hatitrozatttbar az elsofokri fegyelmi hathrozatot hat6lyon kivi.il helyezte 6s az ellfrf'st
megsztintette. A megsziintetds oka az volt, hogy a kozjegyzi|-helyettes lemondott,
munkaviszonya - amely alatt a terh6re r6tt cselekmdnyt elkovette 6s amely miatt kiszabtilkrh a

bi.intet6st - megszunt.

V .2021. 6vben a fegyelmi bir6s6g e16 6rkezett tigy alapjdul szolg6l6 t6ny6ll6s szerint az eljdrds
al6 vont kdzjegyz6-helyettes tart6s helyettesk6ntlttta el feladatifi, amely alatt a dijrendeletndl
alacsonyabb osszeget szhmolt fel. Amikor tudom6st szerzett a dijszirmit6ssal kapcsolatos
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kifog6sr6l, m6dositotta a kolts6gjegyzdket, rij sz6mviteli bizonylatot 6llitott ki, majd mrkor az

iigyfel sz6mit6si hibtfi jelzett, a kor6bbi bizonylat storniroz6sa mellett fjabb osszegrol fllitott
ki bizonylatot. Az els6fokri fegyelmi bir6s6g a kozjegyzo-helyettest a fegyelmi v6ts6gben

v6tkesnek nyilv6nitotta, de a fegyelmi biintet6s kiszab6s6t mellozte. A m6sodfokri fegyelmi
bir6s6g 2. tanhcsa a2021. december i5-6n meghozott Kj6.Fgyf.1 l202ll5.szfumihathrozathval
az els6fokri hatSrozatot r6szben megvftltoztatta 6s akozjegyz6-helyettessel szemben |.247 .308

forint osszegri penzbirshgot, mint fegyelmi btintet6st szabott ki, tov6bb6 pontositotta a fegyelmi
hatttrozatot azzal, hogy a fegyelmi v6ts6g a 2212018. (VIII.23.) IM rendelet (tov6bbiakban:

Dijrendelet) 9. $ (1) bekezd6s6nek 15.,17. $ (1) bekezd6senek 6s 33. $ (1) bekezd6sdnek

megs6rt6s6ben rill. A m6sodfokri fegyelmi bir6s6g a fellebbezo Igazsilgngyi Minisztdrium
kdpviseloj6nek 6ll6spontj6t fogadta el a tekintetben, hogy a Dijrendelet megs6rt6se miatt indult
fegyelmi elj6r6sokban a fegyelmi v6ts6g megilllapithsa eset6n a Kjtv. 71. $-a szerinti enyhit6

szab6lyok figyelemmel a Kjtv. 7418. $-6ban foglaltakra nem alkalmazhat6ak.

M6rlegeldsnek ez esetben a fegyelmi v6ts6g megval6sullsa kcir6ben lehet helye, de e

vonatkozdsban egyetdrlett az elsofokir fegyelmi bir6s6ggal. Az eljtrhs al6 vont kozjegyzo-
he ly ette s fe I I ebb e z6 s 6b en fo gl altakat nem talillta me galap o zo ttnak.

VI. A fegyelmi tan5csok hivat6sos bir6 tagjait az elndk azlJgyrend2.$-a 6s 3. $-a, akozjegyzl
tagjait a 4.$ -a szerint jelolte ki.

Az elmrilt 2020 es 2021 evekben a fegyelmi birSs6ghoz kizirilsi k6relem nem drkezett. A
Kjo.Fgyf.312020 szhm alatti iigyben az egyik, iigyrend alapjfin kinevezett fegyelmi bir6 maga
jelentett be - azUgyrend 7.$ (1) bekezd6se szerint elj6rva- vele szembeni kizarhsi okot, mert

a fegyelmi eljfr6st kezdem6nyez6 teriileti kamara elnoks6g6nek tagja. Helyette a fegyelmi
bir6s6g elncike azlJgyrend 7. $ (3) bekezd6se alapjhn, a 3. $ (1) bekezd6se szerint m6sik tagot
jelolt ki.

Akozjegyz6i fegyelmi bir6s6gnak folyamatban marcdt iigye nincsen.

K6rem a Kriria Elnok6t 6s a Magyar Orsz6gos Kdzjegyz6i Kamara Elnokdt, hogy a tflekortabt
vitass6k meg 6s Kjtv.79lA. $ (5) bekezd6se alapjitn hagyjrik j6v6.Ezt kcivetoen rendelkezik a

fegyelmi bir6s6g a jSvdhagyotttiljekoztat6nak a Kriria 6s az orczdgos kamara honlapj6n tortdno
kozzetetelerol.

Budapest, 2022. februfn 14.

A Kriria mellett mrikcido

Kozjegy zo Fegyelmi B ir6s6g elncike




