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Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa 

 

Ügyszám: F-1/2019/22. 

Tárgy: Letétkezelés megsértése 
 

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a 2022. október 14. napján a fenti 

ügyszámú eljárásban meghozta és szóban kihirdette az alábbi 

 

F E G Y E L M I  H A T Á R O Z A T O T .  
 

Dr. ……………………… eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget 

követett el, ezért őt a fegyelmi tanács kizárás fegyelmi büntetéssel sújtja, melynek 

időtartama 4 (négy) év. 

 

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd  

 

tevékenységének gyakorlását a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti. 

 

A fegyelmi tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet, hogy ügyvédi igazolványát és 

szárazbélyegzőjét haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül adja le a Szegedi Ügyvédi 

Kamarában.  

Kötelezi a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000,- Ft, azaz 

Nyolcvanezer forint eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403-19082040-36000001 bankszámlaszámára történő 

átutalással, a fegyelmi eljárás ügyszámára való hivatkozással. 

 

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd 

(személy), jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, 

de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés a határozat 

végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában 

külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell 

terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra 

hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. 

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik 

munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére. 

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: FESZ) 42.7. 

pontja alapján 2021. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében 

az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az 

elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak 

kizárólag elektronikus úton nyújthatják be fellebbezésüket. A postai úton vagy elektronikus 

levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek. 

A fellebbezését az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ 

szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi 

bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást 

lefolytatták. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-

ugyseged oldalon.  

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt 

személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti. 

 

I n d o k o l á s :   
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A fegyelmi tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az 

alábbiakat állapította meg. 

I. 
 

Kamarai tagsággal kapcsolatos adatok: 1997. január 1. napján jegyezték be a Szegedi Ügyvédi 

Kamarába egyéni ügyvédként. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

II. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd 2019. január 11. napján kelt bejelentésében tájékoztatta a Szegedi 

Ügyvédi Kamarát, hogy a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki. 

 

A Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke F-1/2019/2. számú határozatával a gyanúsítotti 

kihallgatásra tekintettel a FESZ 18. § (1) bek. c) pontja alapján fegyelmi eljárást rendelt el. 

 

III. 
 

A fegyelmi tanács a rendelkezésre álló okiratok – különösen a Makói Járásbíróság 

1.B.4/2020/29. számú elsőfokú ítéletében és a másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék az 

1.Bf.1001/2021. számú ítéletében foglaltak – alapján az alábbi tényállást állapítja meg. 

 

Eljárás alá vont ügyvédet 2016. november hó 5. napján ………………. sértett megbízta és 

meghatalmazta azzal, hogy ……………………. közjegyző, továbbá ……………………….., 

minden …. bank és hatóság előtt teljes jogkörrel képviselje és a szükséges nyilatkozatokat 

megtegye, az okiratokat aláírásával lássa el néhai ………..hagyatéki eljárásában. 

 

……….., néhai …………… korábbi gyámja, mint az elhunyt pénzbeli megtakarításának 

kezelője 2017. február hó 7. napján az eljárás alá vont ügyvéd által megadott számlára átutalta 

az elhunyt …… bankszámláján fellelhető pénzbeli örökséget. Ennek megfelelően az OTP Bank 

Nyrt. által vezetett …………………. számú „Net" bankszámlára összesen ……………,- forint 

került átutalásra. Az eljárás alá vont ügyvéd a számlájára átutalt pénzösszeget ügyvédi 

teljesítési letétként volt köteles kezelni. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd írásbeli letéti szerződést nem készített, a jogszabályban előírt adatokat 

a Szegedi Ügyvédi Kamara pénzletétekről vezetett elektronikus nyilvántartásába nem 

rögzítette. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd a jóváírást követő napon, azaz 2017. február hó 8. napján a számláról 

…… ezer forint összeget vett fel készpénzben, 2017. február hó 9. napján pedig …………,- 

forintot a 3A Takarékszövetkezet által a részére vezetett ………………. számú lakossági 

bankszámlára utaltatott át. Ezt követően 2017. február hó 10. napján pénztári kifizetés útján a 

lakossági bankszámlájáról felvett ……………..- forint összeget. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd a mindösszesen ……………forint összegű, az örököstársakat megillető 

hagyatéki vagyont tehát készpénzfelvételek és továbbutalás útján jogtalanul eltulajdonította. 
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2017. augusztus hó 14. napján a dr. ……….. közjegyző a hagyatéki tárgyaláson meghozott 

hagyatékátadó végzésben az eljárás alá vont ügyvédnél elhelyezett pénzt osztályos egyezség 

alapján az örökösök között felosztotta. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd a hagyatéki tárgyaláson valótlanul azt nyilatkozta, hogy a számára 

átutalt pénzt ügyvédi letétben kezeli, melyet a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését 

követően ki fog fizetni az örökösöknek. A hagyatékátadó végzés 2017. szeptember hó 5. napján 

jogerőre emelkedett. 

 

Ezt követően ……………….., valamint ……………. sértettek, mint a hagyatékátadó végzés 

szerinti örökösök rendszeresen kérték eljárás alá vont ügyvédet, hogy az őket megillető pénzt 

utalja át, illetve fizesse ki részükre, azonban eljárás alá vont ügyvéd ezt minden alkalommal 

különböző kifogásokkal elhárította. Mindannyiszor ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül 

teljesíteni fogja követelésüket, végül azt közölte velük, hogy a pénzt befektette, így ahhoz nem 

tud hozzáférni, azt nem tudja részükre kifizetni. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd fenti magatartásával …………. sértettnek ……..- forint, ………… 

sértettnek ……….. forint, míg …………… sértettnek …………,- forint kárt okozott, melyet a 

büntetőeljárás során közel teljes körűen megtérített.  

 

Eljárás alá vont ügyvéd az ellene folyamatban volt büntetőeljárás során ténybelileg elismerte a 

terhére rótt cselekményeket.  

 

A Makói Járásbíróság 1.B.4/2020/29. számú elsőfokú ítéletével eljárás alá vont ügyvédet 1 

rendbeli ügyvédi visszaélés bűntettében [Btk. 285. § (1) bekezdés, (2) bekezdés] és 3 rendbeli 

sikkasztás bűntettében [Btk. 372. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) pont] bűnösnek találta, ezért 

őt halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra és 5 év ügyvédi 

foglalkozástól eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani és 

legkorábban a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható 

feltételes szabadságra. 

 

Az elsőfokú ítélet a polgári jogi igényekről és a bűnügyi költség viseléséről is rendelkezett. 

 

A másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék az 1.Bf.1001/2021. számú büntetőügyben az 

elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a 3 rendbeli sikkasztás bűntettében a bűnösség 

megállapítását és a halmazati büntetésre utalást mellőzte. 

 

Az eljárás alá vont ügyvéddel szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést 350 

(háromszázötven) napi tétel pénzbüntetésre, az ügyvédi foglalkozástól eltiltás büntetés tartamát 

1 (egy) évre enyhítette, és a közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását, valamint a feltételes 

szabadságra vonatkozó rendelkezést mellőzte. 

 

A polgári jogi igénnyel kapcsolatos elsőfokú döntést részben megváltoztatta. 

 

IV. 
 

Az eljárás alá vont ügyvéd a felelősségével kapcsolatos nyilatkozatot nem tett, a fegyelmi 

tanács által tartott fegyelmi tárgyalásokon nem jelent meg, távolmaradását kimentette. 
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A fegyelmi tanács beszerezte a Makói Járásbíróság 1.B.4/2020/29. számú elsőfokú ítéletét és a 

másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék az 1.Bf.1001/2021. számú ítéletét. 

 

A fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában 

fenntartotta, hogy az eljárás alá vont ügyvéd, a tevékenységével az Üttv. 107.§ a) pontjában 

meghatározott szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért indítványa az eljárás alá vont 

ügyvéd Üttv. 108.§ e) pontja szerinti kizárására irányult. 

 

V. 
 

A fegyelmi biztos indítványa alapos azzal, hogy a fegyelmi tanács a egbízás felvételekor 

hatályban volt az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) alapján 

bírálta el a cselekményt. 
 

A fegyelmi tanács a Makói Járásbíróság 1.B.4/2020/29. számú elsőfokú ítéletében és a 

másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék az 1.Bf.1001/2021. számú jogerős ítéletében 

megállapított tényállással egyező tényállást állapított meg. Ennek indoka, hogy a fegyelmi 

tanács nem állapíthatott meg a büntetőeljárásban született jogerős ítéletben megállapított 

tényállástól eltérő tényállást. Egyebekben fel sem merült olyan adat, amely a büntetőügyben 

megállapított tényállást kétségbe vonta volna, eljárás alá vont ügyvéd ugyanis a fegyelmi 

tárgyalásokon nem jelent meg, nyilatkozatot nem tett, bizonyítékot nem csatolt. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd a Szegedi Ügyvédi Kamara tagja, az elkövetés időszakában ügyvédi 

tevékenységét a …………………………………. szám alatti ügyvédi irodában folytatta. 

Eljárás alá vont ügyvéd – az elkövetéskor hatályban volt Üt. 5. § (1) bekezdése alapján – az 

ügyvédi tevékenysége ellátása során jogosult volt ügyvédi pénzbeli letét kezelésére és ezzel 

összefüggésben – az Üt. 30. § (1), (2) és (3) bekezdése szerint – az ügyvédi letétet a megbízás 

teljesítéseként a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségeinek fedezeteként és 

azok teljesítésére a megbízáshoz kapcsolódóan megőrzésre fogadhatott el; az átvett készpénz 

kizárólag letétként volt jogosult kezelni, azt nem hasznosíthatta.  

 

Eljárás alá vont ügyvéd tehát a letét tárgyát annak céljától eltérően nem használhatta, a letétként 

átvett pénzt házipénztárban, illetve elkülönített ügyvédi letéti fizetési számlán lett volna köteles 

tartani. 

A letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 1/2014. (XI. 3.) MÜK Szabályzat 4.2. pontja 

szerint teljesítési letét esetében az ügyvédi letét a kifizetéssel vagy a jogosult személyében 

fennálló bizonytalanság miatti bírói letétbe helyezéssel történő teljesítés mellett a visszavétellel 

szűnik meg. 

 

Az eljárás alá vont ügyvéd által teljesítési letétként kezelt összeg számára idegen dolog volt, és 

azon magatartásával, hogy ezen összeget részben készpénzben felvette, részben pedig egy 

másik saját – mint magánszemély részére vezetett – lakossági bankszámlára átutalta, majd 

onnan készpénzben felvette, a letétbe helyezett pénzösszeget, mint idegen dolgot 

eltulajdonította. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd tehát az ügyfelei tulajdonában álló, ugyanakkor hozzá ügyvédi letétbe 

helyezés céljából, illetve érdekében érkező pénzösszeget – azért, hogy ügyfelének jogtalan 

hátrányt okozzon és egyben haszonszerzésre törekedve – annak rendeltetésétől eltérően 

jogtalanul használta fel, megfosztva ezzel ügyfelét annak azon jogától és lehetőségétől, hogy a 

letett pénzösszeggel, mint részben saját tulajdonával bármikor rendelkezni tudjon. 
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VI. 
 

Az elkövetéskor hatályban volt Üt. 37. §-a szerint: 

Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd, 

a) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai 
szabályzatban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy 
b) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintélyét 
csorbítja. 
 

Eljárás alá vont ügyvéd a tényállásban írt cselekvőségével megszegte az elkövetés időszakában 

hatályban volt Üt. 1. §-ában [Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes eszközökkel 

és módon – elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését.], 3.§ 

(2) bekezdésében [Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a 

jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi 

hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.], 30.§ (2) –(3) bekezdéseiben [A vagyontárgy és pénz 

letétként való átvételére vonatkozó jogügyletet az ügyvéd írásban, a Magyar Ügyvédi Kamara 

szabályzatában meghatározott tartalmi elemeket is magában foglaló letéti szerződésben köteles 

rögzíteni. Az ügyvéd az átvett pénzt és vagyontárgyat kizárólag letétként kezelheti, azt nem 

hasznosíthatja, és nem fogadhat el olyan megbízást, amely a letét felhasználására hatalmazza 

fel.], 30/A. § (4) bekezdésében [Az ügyvéd a letét átvételével egyidejűleg köteles a letéti 

szerződés Üt. 30/A. § (2) bekezdés a)-d) pontjában megjelölt adatait a letéti nyilvántartásban 

rögzíteni és a rögzítés tényét igazoló – a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó – 

iratot a letevőnek átadni. Ha a pénzletétet átutalással fizetik meg, a letét letéti nyilvántartásban 

történő rögzítésére az ügyvéd a letéti számlán történő jóváírását követő napon köteles.], 

valamint az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről, valamint a letétnyilvántartás részletes 

szabályairól szóló 1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat 6. § (1) bekezdésében [Az ügyvéd a 

megbízás teljesítéseként azzal a rendeltetéssel fogadhatja el a letétet, hogy azt a letét átvételére 

jogosult részére a letéti szerződés szerint fizesse ki vagy adja át, illetve bizonyos feltételek 

bekövetkezte vagy elmaradása esetén a letevőnek fizesse vagy adja vissza (teljesítési letét).], 

16.§ (1) bekezdésében [Az ügyvéd pénzletétet készpénzben, hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi 

számlájának ügyvédi letéti alszámlájára vagy elkülönített letéti számlájára történő befizetéssel 

vagy átutalással vehet át.], 19. § (1) és (2) bekezdéseiben [Az ügyvéd a letét tárgyát a letéti 

szerződés feltételei szerint, biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférést meggátló módon köteles 

őrizni. A letétet nem használhatja, más őrizetébe nem adhatja, kivéve ha ebbe a letevő 

beleegyezett, vagy ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges. A 

letéteményes köteles a letevőt – teljesítési letét esetén a jogosultat is – a letétre vonatkozó 

minden lényeges körülményről értesíteni, az ennek elmulasztásából eredő károkért felelős.], 

20.§ (1) bekezdésében [Ügyvéd letétet csak a letét céljának megfelelő rendeltetéssel vehet át. 

Tilos minden olyan megállapodás, amely az ügyvédet a letét hasznosítására vagy a letét céljától 

eltérő egyéb felhasználására hatalmazza fel.] és 21. §-ában [Az ügyvéd az általa átvett 

letétekről - a pénzletétek kivételével - nyilvántartást vezet.] foglalt rendelkezést. 

 

Eljárás alá vont ügyvéd tehát megvalósítva az Üt. 37. § a) pontjában foglaltakat: fegyelmi 

vétséget követett el a tényállásban írt magatartásával. A fegyelmi vétséget szándékosan követte 

el. Eljárás alá vont ügyvéd magatartása tehát 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétségnek minősül. 

VII. 
 

A fegyelmi tanács a büntetés kiszabása során az Üt. 38. § c) pontjában írt kamarából való 

kizárás fegyelmi büntetést alkalmazta. 
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A fegyelmi tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a cselekmény 

tárgyi súlyát, és eljárás alá vont ügyvéd korábbi fegyelmi büntetéseit. 

Enyhítő körülményként kellett ugyanakkor értékelni az eljárás alá vont ügyvéd büntető 

ítéletben mint közokiratban megállapított ténybeli elismerését. 

 

A fegyelmi tanács a végrehajtásában fel nem függesztett kizárás fegyelmi büntetésre 

figyelemmel, az Üt. 54. § (5) bekezdésének kötelező rendelkezése alapján az eljárás alá vont 

ügyvéd tevékenységének gyakorlását a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.  

Erre tekintettel a Fegyelmi Tanács felhívja az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy az ügyvédi 

igazolványát és a szárazbélyegzőjét haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül adja le a 

Szegedi Ügyvédi Kamarában.  

 

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi 

eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a 

fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére. 

 

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) 

pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös 

tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség 

felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.  

 

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik. Az Üttv. 130. 

§ (2) bekezdése alapján a határozat ügyvédi tevékenységet felfüggesztő rendelkezése ellen 

külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. 

 

Szeged, 2022. október 20. 

_______________________________ 

Dr. Posgay Kázmér 

a fegyelmi tanács elnöke 

 

 

_______________________________ 

Dr. Szatmári Zsolt 

a fegyelmi tanács tagja 

_______________________________ 

Dr. Kollár Andor 

a fegyelmi tanács tagja 

 

JOGERŐS: 2023. 02. 09. 


