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Tisztelt I

2019. 6prilis 8. napi keltez6ssel a Miskolci Tdrv6nysz6k elndk6hez lYl606-1212015. szdm alatt
megkeres6st int6zett a Miskolci Tdrv6nysz6k mellett mrik<idd Kdzjegyz6i Fegyelmi Bir6s6g
mrikod6s6t illet6en.

A megkeres6s6re a megkeres6sben foglalt sorrendet figyelembe v6ve az al6bbi tdjdkoztatdst nyrijtom:

1. Kozjegyz6i Fegyelmi Bir6s6got nagyon kev6s tigy 6rintette, 2008. 6vben 1.,2009.6vben 2 6s20ll.
6vben 1 darab kdzjegyz6i fegyelmi i.igy 6rkezett 6s keriilt elbir6lSsra. 2012.6vt61 kezd6doen mind a

mai napig kozjegyzi|i fegyelmi elj6r6s kezdem6nyez6s6re nem kertilt sor.

2. Fegyelrtri tan6csot aKdzjegyzoi Fegyelmi Bfr6s6g elnoke jeldli ki irrisban, melyr6l a fegyelmi
elj6r6s a16 vont kdzjegyzot 6s term6szetszenileg a fegyelmi tan6cs tagait 6rtesiti.

3. Figyelemmel ana, hogy minim6lis a fegyelmi elj6r6sok sz6ma, ebbol kovetkezoen 6lland6
6sszet6tehi fegyelmi tan6csok nem mtik<idnek. A fegyelmi tan6cs <issze6llit6sdn6l azon elv miikddik,
hogy lehet6leg ne az eljhrhs alatt 6116 kozjegyzovel azonos megy6ben mrikddo fegyelmi tan6cstag
keriiljcin kijekil6sre. Ez eddigiek sor6n 4 fegyelmi iigyben ezen elv mtikcid<itt. A tan6csok cisszet6tele
b6rki Sltal megismerheto lenne, de az eddigiek sor6n ilyen ir6nyri megkeres6s nem tcirt6nt. Mivel
kev6s iigy 6rkezett, igy nem keriilt kidolgozdsra, hogy hogyan tdrt6njen az igyek eloszt6sa az egyes
tan6csok kdzdtt.

4. A Kjtv.86.$.(1) bekezd6se alapjan a fegyelmi tan6cs elndke jeldlte ki az eljir6 vizsgril6biaost.
Gyakorlatban az eddigmegindult 4 fegyelmi tigyben a biztos kijelcil6s6nel az alilbbi elvek mtikddtek:
m6s megy6ben mrik<id6 kdzjegyzo kertilt kijelol6sre, figyelembe v6telre keriilt a kor6bbi
tev6kenys6ge, vagyis a kor6bban fegyelmi biztosi teend6ket ell6tott-e, van-e ilyen gyakorlata.
Amennyiben nem, :i;gy a Miskolci T<irv6nysz6k mellett miik<jd6 Kozjegyzoi Fegyelmi Bir6s6gnak
volt olyan tagSa, aki kor6bban iigy6szi tev6kenys6get l6tott el. Ezen szakmai mrilt is figyelembe kertilt
a biztosi teend6kre val6 kijel6l6s sor6n. Mivel kev6s i.igy van, igy a biztosok leterhelts6ge nem
befoly6solj a a dont6st.



5. Az eddigiek sordn az eljdrhs al6 vont kdzjegyz6 nem kifogSsolta a fegyelmi tan6cs 6sszet6tel6t, a
fegyelmi tan6cs tagtrflI. V6lemdnyem szerint amennyibenazeljiri.,s aliivont kiizjegyziS aKjtv.82.$.(1)
bekezdds6ben foglalt biztositott jog6val 6lt volna, kifogdsolta volna a fegyelmi tan6cs egy tagSitt,
v6lhetden mds fegyelmi tan6cs tag kijel<i16s6re keriilt volna sor. A Kjtv.82.$.(2)bekezddse szerint az
elfogultsrlgr6l fegyelmi tan6cs hat6roz, Sziiks6g eset6n v6lem6nyem szerint a fegyelmi bir6s6g elnoke
jeliili ki a m6sik rij tan6cstagot. Ha tdbb tagot 6rint vagy mar nincs olyan fegyelmi bir6s6gi tag, akit
nem 6rintene az elfogults6g, rigy a Kjtv.82.$.(3) bekezd6s6ben foglaltak alkalmazand6k.

Miskolc, 2019. riprilis 23. napjiln
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