Targy: okiratszerkesztessel kapcsolatns tajekoztatasi kotelezettseg dmulasztasa
akarathibas okirat dlenjegyzese
Pest Megyei Regionalis Fegyelmi Bizottsag
Fegyelmi Tanacsa
Ugyszam:

F. 55/2020.
F. 61/2020

A Pest Megyei Regionalis Fegyelmi Bizottsag Fegyelmi Tanacsa
ugyved ellen folyamatban levo fegyelmi eljarasban
2021.07.16. napjan megtartott nem nyilvanos targyalason /art iilesben meghozta cs kihirdette az alabbi fegyelmi

h atarozatot:
szttl:
an: ^fc. JBt
lakcim:
iroda:
fegyelmi elozmenye: F.41/2018 - penzbirsag
F.42/2019-penzbirsag
eljaras ala vont szemely felelosseget 2 (ketto) rendbeli s/andekos fegyelmi vetseg clkiivctesehcn megallapitja. ezert a
Fegyelmi Tanacs
400.000.-Ft (negyszazezer forint) osszegu penzbirsag
fegydmi biintetest szah ki vele szemben.
A Fegyelmi Tanacs kotelea az eljaras ala vont szemelyt arra, hogy a 400.000.-Ft (negyszazezer forint) osszegu penzbirsagot,
tovabba 80.000,- Ft (nyolcvanezer forint) eljarasi atalanykoltseget a jelen hatarozat jogerore emelkedesetol szamitott 30
napon belul fizessen meg a Pest Megyei Ugyvedi Kamara penztaraba, vagy banki utalassal teljesitse a Pest Megyei iigyvedi
Kamara OTP Bank Nyrt-nel vezetett 11713005-20403120 sz. bankszamlara, az ugyszamra valo hivatkozassal.
A hatarozat ellen annak kezbesitesetol szamitott 15 napon beliil az eljaras ala vont szemely, jogi kepviseloje, illetve a
fegyelmi biztos az elsofoku fegyelmi tanacsnal benyujtott, de a masodfoku fegyelmi tanacsnak cimzett halas/to hatalyu fcllebbezessel elhet. A fellebbezesben elo kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezesben akkor lehet uj tenyre vagy
bizonyitekra hivatkozni, ha a fellebbezo az elsofoku eljarasban arra onhibajan kiviil nem hivatkozott. Ha a fellebbezest papir
alapon terjesztik elo, azt ket eredeti peldanyban kell benyujtani.

Indokolas
I.
Eljaras ala vont ugyved a Pest Megyei Ogyvedi Kamara tagja, fegyelmi elozmenyeit a hatarozat fejresze tartalmazza. A
jelen ket fegyelmi eljaras
es
- pan as/a alapjan indult az eljaras ala vont ugyved okirat szerkesztesi
tevekenysegevel kapcsolatban. Figyelemmei arra, hogy a ket bejelentes ugyanazon ingatlanra vonatkozo iigylettel
kapcsolatos, melyet az eljaras ala vont iigyved keszitett, a fegyelmi iigyek egx'esitesre kerultek.
II.
panasza 2020.07.09. napjan erkezett a Pest Megyei Ugyvedi Kamarahoz, amely kiegeszitesre keriilt 2020.08.24.
napjan. Takacs Ferencn e panasza 2020.07.20. napjan erkezett meg a Pest Megyei Ugyvedi Kamarahoz. A
bejdentesek sajat kezzel alairt papir alapu okiratban kerultek megkiildesre, igy a bejelentesek alkalmasak voltak a
panasz erdemi vizsgalatara (FE.13.1.).
Panaszosok a beadvanyukban eloadtak, hogs' mindketten a . belteriileti .... hrsz. alatti ingatlanra kbtbttek adasveteli
szerzodest. Mindkettqjuk iigyleti akarata es szandeka onallo. 1/1 aranyban tulajdonukba keriilo .,lakas'' ingatlan
megszerzesere vonatkozott. Az eljaras ala vont ugyved altal keszitett adasveteli szerzodesek alapjan azonban onallo
albetetkent bejegyzett lakas tulajdonjogat egyikuk sem tudta megszerezni.
HI.
A fegyelmi biztos Sallo Ju....(lit panasza alapjan indult eljarasban elozetes vizsgalatot rendelt el 2020. 07.14. napjan, mi'g a
panasza alapjan indult eljarasban 2020.09.02. napjan. Az elozetes vizsgalat ideje alatt a fegyelmi biztos
jogkovetkezmenyekre tortent felhivasa ellenere az eljaras ala vont ugyved a vizsgalat Icfnlytatasaho/ s/iikscgcs iratokat
egyik Ogyben sem csatolta, nyilatkozatot nem tett, azt csak a fegyelmi eljaras soran, 2021.06.22. napjan terjesztette
do. Az elozetes eljaras lefolytatasat kovctoen a fegyelmi biztos mindkct panaszos iigyeben a 2020.10.05. napjan kdt
hatarozataban fegyelmi eljarast kezdemenyezett. lndit\, hogy a Fegyelmi Tanacs allapitsa meg, hogy eljaras ala
vont ugyved 2 - 2 rb. szandekos fegydmi vetseget kiivetctt d es ezert 6t az Uttv. 108. §. b) pontjaban meghatarozott
penzbirsag fegyelmi buntetessel siijtsa, egyben kiitelezze az eljaras koltsegeinek a megteritesere. A feg>elmi vetseg

alapja mindket esetben az okiratszerkeszteskor elkovctctt tajekoztatasi kotelezettseg, gondossagi eljaras es az iratcsatolasi
kotelezettseg mulasztasa.
IV.
A Fcgyclmi Tanacs a tenyallast a becsatolt cs rendelkezesre allo iratok - igy kiildnoscn: adasveteli szerzodesek, hasznalati
nyilatkozatok, tulajdoni lapok, tervdokumentacio -, a panaszlott ugyved nyilatkozata es a panaszosok eloadasa alapjan
allapitotta meg.
1
2019. (14.(12. nupjan ingatlan adasveteli szerzodest kotott a .... eladoval. Az adasveteli szerzodes az elado tulajdonat
kepezo ....beltcriilel. ...hrsz. alatti ingatlanon felepitendo egyik ,,lakas" megjelolesii ingatlan tulajdonjoganak megszerzesere
iranyult. Az adasveteli szerzodest a panaszolt iigyved kcszitcttc es jegyezte ellen. Az adasveteli szerzodes taniisaga szerint az
elado vallalta, hogy az ingatlanon ketszer egy lakasos lakoepiilctct epit fel. Ennek egyik, onallo albetetbe keriilo, 90,21
tervezett teruletu lakisa kepezte az adasveteli szerzodes targyat, I/A megjelolessel (adasveteli szerzodes 1. 2. pontok). A
szerzodes 1. pont elsii bekezdese tartalmazza, hogy a megvasarolaniln laka.s 3 szoba, konyha+etkezo es egyeb
helyisegekbol fog allni. Az elado vallalta a kesobbi tarsashaz alapito okirat elkesziteset es igy a lakasok onallo ingatlankent
torteno fbldhivatali bejegyezteteset is. Az adasveteli szerzodes tartalma szerint a panaszos 1/1 aranyban lakastulajdont kivant
megszerezni, a lakashoz kapcsolo egyeb helyisegek (pld. tarolo) es fbldteriilet kizarolagos hasznalati jogaval. A szerzodes
rogzitette, hogy a tarsashaz alapito okirat 2019.03.05. napjan alairasra keriilt. A szerzodes mellekletet kepezte a
fbldteruletre vonatkozo hasznalati rajz. Az adasveteli szerzodes kifejezetten rogzitette (szerzodes 2. oldal utolso elotti
bekezdese), hogy a panaszos tulajdonaba kerulo lakason kiviil tovabbi 3 ,.lakas" megjelolesii ingatlanra is mar adasveteli
szerzodesek keriiltek megkotesre. A szerzodes rogziii tovabba (2. pont, 3 oldal masodik bekezdese), hogy ,,vevo kijdenti,
hogy
az eladotol megvasarolja az 1. pontban megjelSIt lakas ingatlan egeszet akkent, hogy azon nevezett vevo 1/1
aranyii tulajdonjogot szerez". A szcrzodcsben foglaltak szerint a panaszos teljes egeszeben sajat forrasbol, hitel nclkiil
vasarolta meg az ingatlant.
Eljaras ala vont ugyved az altala ellenjegyzett, az adasvetellel erintett ingatlanra vonatkozo, 2019.05.08. napjan kelt
hasznalati megosztasi nyilatkozatot a bejelentonek az utolso vetclarres/ megfizetesekor adta at. A nyilatkozat 3.a.)
pontja crinti a panaszos altal megvasarnlt ingatlant, az okiratban az egyes helyisegek felsorolasa nem egyezik az
adasveteli szerzodeshen irt helyiseg felsorolassal, az ingatlan e szerint garazs + tarolo es egj-eb helyisegekbol all.
Megallapithato tovabba, hog}' ezen okirat 3.c.) pontjaban, mely
panaszos ingatlanat crinti, szinten garazs +
tarolo es egyeb helyisegek keriiltek felsorolasra.
Miutan a vetelarat a panaszos teljes egeszeben megflzette az Elado reszere, az ingatlanba bekoltozott es oda megprobalt
bejelentkezni. A bejelentkezes mcghiusult, mivel az Onkormanyzat tajekoztatta arrol, hogy a panaszos altal birtokba vett
ingatlanresz nem lakas, hanem garazs + egyeb helyiseg, ahova bejelentkezni es allando lakohelykent azt megjelohii nem
lehet.
2
2019. 06.19. napjan szinten ingatlan adasveteli szerzodest kotott a ... Kft-vcl a Gyal... belteriilet
hrsz. alatti
ingatlanon felepiilo 2x1 lakasos lakoepiiletben kialakitando 1 db 50,01 ml alapteriiletu 1 szoba + mellekhelyisegekbol allo
lakrcszrc, 2/A megjelSlessel. A panaszos ugyanakkor lakresz megjeloles helyett 2019.06.12. napjan az eladoi hirdctcs
alapjan lakaskent adott veteli ajanlatot. Az ingatlankozvetito 2019.06.13. napjan ertesitette a ....belteriilet .... hrsz. alatti
ingatlanon epulo lakasra a veteli szandekrol a panaszolt ugyvedet, az email az ingatlanra vonatkozo megjegy/esnel
tartalmazza, hogy a vetel 50.61m2, 2 szobas, osszkomfortos lakasra vonatkozik, 228,33m2 telekkel, mely a
telekmegosztasi rajzon 2/A jeliilesii A panaszos ugyleti szandeka onallo lakas megszerzesere vonatkozott. Az adasveteli
szerzodes mellekletet kepezte az ingatlan alaprajza, telekhasznalati vazrajz - ez megegyezett a .... bejelento reszere is atadott
rajzzal - valamint a panaszolt ugyved altal 2019.05.08. datummal keszitett cs ellenjegyzett ingatlan hasznalati megosztasi
nyilatkozat. A nyilatkozat 3.c.) pontja erinti a panaszos altal megvasarolt ingatlant, az okiratban az egyes helyisegek
felsorolasa egyezik az adasveteli szerzodesben irt helyiseg felsorolassal, az ingatlan e szerint 1 szoba es egyeb
helyisegekbol all. Ezen okirat 3.a.) pontjaban, mely .... panaszos ingatlanat is erinti, szinten az adasveteli szerzodessel
egyezo a helyiseg felsorolas.
Az iratok kozott megtalalhato ..alaprajz-4-lakas-egyben" megnevezessel az az alaprajz, mely az egyes has/nalataban
elkulonitett ingatlanreszeket lakaskent tunteti fel (eljaras ala vont ugyved 2019.06.13. napjan kelt emailje).
A panaszos a teljes vetelarat az elado reszere megfizette es az ingatlanba bekoltozott Ezt kbvetoen lakci'mkaityat kivant
kesziteni, azonban az okmanyiroda tajekoztatasa szerint az adasvetel targyat kepezo ingatlanresz nem lakaskent van
feltuntetve, hanem garazskent, miilieh kent. ezert oda nem lehet bejelentkezni.
A szerzodesben foglaltak szerint a panaszos teljes egeszeben .sajat forrasbol, hitel nclkiil vasarolta meg az ingatlant.
Eljaras ala vont ugyved ugyanazon a napon (2019.05.08.), ugyanarra az ingatlanra (.... hrsz.) vonatkozoaii szerkesztett es
ellenjegyzett az ingatlan hasznalati megosztasarol eltero tartahnu megallapodast.
V.
A fegyelmi biztos a fegyelmi cljarast kezdemenyezo hatitrozataiban korte a fegyelmi eljaras lefolytatasat, es
indftvanyozta az eljaras ala vont szemellyel szemben a tt-gyelmi fclelosseg megallapi'tasat, 2 -2 rb. szandekos fegjelmi
vetseg elkoveteseben tovabba penzbirsag biintetes kiszabasat valamint az eljarassal okozott koltsegek megteriteset.

Az inditvanyat azzal indokolta, hogy panaszolt iigyved az okiratok szcrkesztesekor nem tajekoztatta megfclclocn a
panaszosokat a tulajdonszerzesiik koreben, mely magatartasaval megvalosult a szandekos fegyelmi vetseg tovabba nem tett
eleget iratcsatolasi kotelezettsegenek, mely tovabbi onallo fegyelmi vetseg.

VI.

A fegyelmi eljaras folyamatban lete alatt terjesztette elo panaszolt iigyved az igazolu jelenteset, melyhez iratokat csatolt es
nem ismerte el fegyelmi felelosseget. Hivatkozolt arra, hogy mindket panaszosnak elozetesen megkiildte a szerzodeseket, az
alairas elott elmagyarazta azok tartalmat, eszrevetel a panaszosok reszerol nem meriilt fel. Hivatkozott arra, hogy ....
panaszos onallo albetetre soha nem szerzodott,
panaszos iigylete'ben a tarsashazza alakiias nem meriilt fel. Allitotta, hogy
mindket panaszost tajekoztatta arrol, hogy az adasvetellel tulajdoni hanyadot fognak szerezni. Hivatkozott arra, hogy minden
esetben a kivitelezo bocsatotta a rendelkezesere az epitesi dokumentaciot, elsokent a reszere eljuttatott alaprajz 4 lakas
kialakitasat tartalmazta, majd ez utobb modositasra keriilt, melynek okat nem tudta. Eloadta, hogy az ingatlanra a hatosagi
bizonyitvany ki lett adva 2 lakoingatlankent, igy nem felel meg a valosagnak az a panaszosi eloadas, hogy nem
lakoingatlanban szereztek tulajdonjogot. Hivatkozott arra, hogy az ingatlanon tobb alkalommal baiiki hitel folyositasa okan
banki ugyintezok jartak es mindent rendben levonek talaltak. Eloadta, hogy az ingatlan tovabbi 2 vevqjcnek nem okozott
gondot az ingatlanba valo bejelentkezes. Allitotta, hogy ha a kivitelezes soran s/abalytalansag esetleg fel is merult, neki arrol
nem volt tudomasa. Panaszosok 6t egy egyeztetes kivetelevel - melyben az allitolag felmeriilt szabalytalansagok
legalizalasara kertek fel a panaszosok, melyet visszautasitott - nem kerestek. Kerte az elado ugyvezetojenek tanukenti
meghallgatasat.
VII.

Az ugyben eljaro Fegyelmi Tanacs a 2021.07.16. napon tartott targyalast, azon az eljaras ala vont szemely nem jelent meg, a
panaszosok ko/iil ... .jelent meg, aki lenyegeben az irasban beadottak szerint tartotta fenn a panaszat.
A targyalason a fegyelmi biztos veginditvanyaban inditvamat akkent tartotta fenn, hogy az eljaras ala vont s/cmcllyel
szemben - mivel iratcsatolasi kotelezettsegenek utolag bar, de eleget tett -, 2 rendbeli, szandekos fegyelmi vetseg
elkoveteset latta megallapithatonak es kozepmertekhez igazodo penzbirsag fegyelmi bfintetes kis/abasat
inditvanyozta, figyelemmel a fegyelmi elozmenyekre es a tobbrendbelisegre.

vra.
A fegyelmi biztos inditvanya alapos.
A Feg5'elmi Tanacs a rendelkezesre allo adatok es tenyallas alapjan osztotta a fegyelmi biztos inditvanyat es az alalibi
jogszabalyok alapjan hozott dontest.
Alkalmazott jogszabalyok:
Az ugyvedi tevekenysegrol szolo 2017. evi LXXVI1I. tv. (Uttv.) 107. § a) pontja szerint:
Fegyelmi vetseget kovet el az ugyvedi tevekenyseget gyakorlo, ha
a) az ugyvedi tevekenyseg gyakorlasa soran az e tevekcnyscg gyakorlasabol eredo, jogszabalyban, a Magyar
Ugyvedi Kamara Alapszabalyaban es a teruleti kamara alapszabalyaban (a to\n egyiitt: alapszabaly), vagy
etikai szabah /.alban meghatarozott kotelesseget szandekosan vagy gondatlansagbol megszegi.
Az Uttv. 108. § szerint:
A fegyelmi vetseget elkoveto szemellyel szemben alkahnazhato bUntetesek a kovetkezok:
b.) penzbirsag
Fentiek alapjan a Fegyelmi Tanacsnak vizsgalnia kellett, hogy az eljaras ala vont szemely cselekmenye valamely
szabalyzatot sertett-e vagy sem, igy megvalosult-e fegyehni vetseg.
Az Uttv. 1. § szerint:
(3)Az ugyvedi tevekenyseg gyakorlqjanak az ugyvedi tevekenyseget lelkiismeretesen, a legjobb tudasa szerint, a
jogszabalyok megtartasaval kell gyakorolni.
Az Uttv. 42. § szerint:
(1) Az iigyved es az europai kozossegi jogasz, valamint iranyitasaval a helyettesitesere jogosult az iigyfel
jognyilatkozatarol okiratot szerkeszthet.
(4) Az okiratszerkesztes soran az iigyved ligy jar el, hogy az ugyfel kinyilvanitott akarata - az Alaptorveny, a
jogszabalyok, az Europai Unio kotelezo erovel biro jogi aktusainak keretei kozott - az ugyfel erdekeinek megfelelo,
tovabba joghatas kivaltasara alkalmas legyen.
(5) Az iigyved az ugyfel altal eloadott tenyeket teljes koninek, pontosnak es valonak fogadhatja el, azonban a (3)
bekezdesben meghatarozott kovetelmeny en-enyesulese erdekeben tajekoztatnia kell az iigyfelet arrol, ha az
ugyvedtol elvarhato gondossag mellett az ugyfel altal eloadott tenyek teljes korusegevel, pontossagaval vagy
valosagaval kapcsolatban ketsege merult fel.

(6) Az ugyved koteles az iigyfelet tajekoztatni a jogiigylettel kapcsolatos esetleges jogi kockazatokrol
Az Uttv.44§ (1) bek. szerint:
Az ellenjegyzessel az ugyved tamisitja, hogy
b) a felek nyilatkoztak arrol, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak,
Az figyvedi hi vat as etikai szabalyairol es elvarasairril szolo 6/2018. (III. 26.) MUK S/abah /at (UESZ) Preambulum g.)
pontja szerint az ugyvedi hivatas alapelvei es alapertekei koze tartozik tiibbek kozott az ugyved szakmai hozzaertese.
Az tJESZ tovabbi rendelkezesei szerint:
2.1. Az ugyvedi tevekenyseg gyakorlqja kiitelcs igenybe venni minden tiirvenyes cs/kii/t iigyfele jogai es jogos
erdekei ervenycsitesehez, ennek kereteben jogi kepviselet ellatasa eseten az ellenerdeku fel jogi kepviselqjevel,
annak hozzajarulasa eseten vagy jogi kepviselo hianyaban kozvetleniil az ellenerdeku fellel. tovabba - jogellenes
befolyasolasuk nelkiil - a tanuval, a szakertovel es az eljaras mas resztvevoivel ertekezhet es informaciokat
cserelhet.
2.2. Az ugyvedi tevekenyseg gyakorlqja a rabi/.ott iigyet a tenyaJlast ismerve, jogilag felkesziilten. elsosorban az
iigyfel tenyeloadasainak szein elott tartasaval latja el.
2.4. Az iigyvedi tevekenyseg gyakorlqja nem tanusithat olyan magatartast. mely clienteles az iigyfel jogos
erdekevel.
5,12. A megbizott az iigyfel altal eloadott tenyallas keretei kozott - az ugyfel kifejezett eltero rendelkezese
hianyaban b) a letrehozni kivant jogOgylet, megtenni kivant jognyilatkozat varhato kSzvetlen jogkSvetkezmenyeire,
vonatkozd tajekoztatassal ellatni az ttgyfelet
12.2. Az iigyvedi tevekenyseg gyakorlqja koteles eleget tenni
a) az iigyvedi kamara barmely - jogszabalyon vagy kamarai belso szabalyozason alapulo - eseti fclhivasanak
12.3. Az ugyvedi tevekenyseg gyakorlqja - fuggedeniil attol, hogy tesz-e nyilatkozatot - az iigyvedi kamara es
szervei reszere az ellene indult panasz-. illetve fegyelmi iig>'ben felhivasra az iiggyel osszcfuggo iratokat - kamarai
j ogtan acsos, illetve jogi eloado eseteben azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult - koteles becsatoln i.
A Fegyelmi Tanacs a becsatolt, .... vevovel kotott adasveteli szerzodes alapjan tenykent allapitja meg, hogy az adasvcteli
szerzodes tobb pontban ellentmondasos rendelkezest tartaknaz a panaszos megszerzendo tulajdonjogat illetoen: a jelen
panasz szempontjabol rclevans a szerzodes 1. pont 1. es 3.bek., 2. pont l.bek. es a 7. pont I.bek. A kialakulo /A/1 hrsz.
albetet tekinteteben a panaszos 1/1 aranyu kizarolagos tulajdonjoganak megszerzeset rbgziti a szerzodes 2.pont 1. bekezdese,
a szerzodes 1.1 bekezdesenek megfogalmazasa is tartahuilag onallo lakas tulajdonjoganak megszerzesere vonatkozo
megallapodast fogahnaz meg. A tovabbi hivatko/ott pontokban viszont ezen kialakulo albetet resztulajdonjogat rogziti a
panaszos tulajdon szerzesekent. A Fegyelmi Tanacs allaspontja szerint az adasveteli szerzodes egyes pontjai
ellentmondasosok, nem egyertehnuek, megtevesztoek. A fegyelmi tanacs megitelese szerint nundcz a panaszos eloadasat
tamasztja ala, hogy nem kapott kello es egyertelmu felvilagositast az iigylet soran. tgy a fegyelmi tanacs nem fogadta el az
eljaras ala vont ugyved e kbrben tett nyilatkozatat.
A Fegyelmi Tanacs a becsatolt epitesz kiviteli tervdokumentacio reszet kepezo foldszinti alaprajzbol tenykent allapitja meg,
hogy a panaszosok altal birtokba vett ingatlanreszek tenylegesen a panaszosok altal eloadottakkal egyezoen ,.garazs + tarolo"
es egyeb helyisegek megjeldlesiiek, ellentetesen az adasveteli szerzodesekben rogzitett - szoba + egyeb helyisegek megjelolessel, mely ellentmondast az eljaras ala vont szemely nem tudott feloldani. A Fegyelmi Tanacs allaspontja szerint,
tovabba ha az adasveteli szerzodeseket megelozoen mar alairt tarsashaztulajdont alapito okirat rendelkezesre allt - ezt rogziti
a .... alairt szerzodes -, annak tartalmat ellenoriznie kellett volna az eljaras ala vont szemelynek az adasveteli szerzodes
megkoteset megelozoen.
A rendelkezesre allo hasznalati nyilatkozat alapjan pedig az allapithato meg, hogy ugyanazon - 2019 05.08. - napon ket,
tartalmaban eltero okirat kerillt az eljaras ala vont Ogyved reszerol keszitesre es ellenjegyzesre, ennek nem lehet oka az
igazolo jelentesben irt kivitelezoi valtoztatas: ha ilyen modosulas bekovetkezik, akkor scm azonos datummal kesziil el ket
okirat, annak jogi megoldasa a korabbi okirat hatalyon kiviil helyezese, vagy felbontasa es errol az iigyfelek tajekoztatasa.
Az eljaras ala vont ugyved sajat emailje tamasztja ala
panaszos eloadasat, hogy iigyleti szandeka onallo lakas
megvasarlasara vonatkozott, igy e korben sem tudta elfogadni a Fegyelmi Tanacs az eljaras ala vont szemely nyilatkozatat.
Megjegyzi a Fegyelmi Tanacs, hogy egyik panaszossal sem kesziilt kiilon megbizasi szerzodes, mely rogzithette es
alatamaszthatta volna az ugyvedi tajekoztatas tenyleges tartalmat. kiilon kiemelve a panaszosok tulajdonjog szerzesere
vonatkozo tartalmat.
Az okirat szerint mindket panaszos onerobol, hitel felvetele nelkiil vasarolta meg az ingatlanokat. igy a panaszlott ugyved
banki hitcllel kapcsolatos altalanos hivatkozasa jelen iigyek szempontjabol irrelevans.
A rendelkezesre allo adatok alapjan a Fegyelmi Tanacs megallapitja meg, hogy
eljaras ala vont szemely az iigyletkotesek
soran nem tartotta be az okiratkcszites es a koriiltekinto gondossagi eljaras szabalyait: az altala keszitett okiratok nem a
vevok tenyleges iig>'leti szandekat rogzitette, hiszen a panaszosok iigyleti akarata nem kozos tulajdoni illetoseg, hanem
jogilag is onallo lakasok 1/1 tulajdonjoganak megszerzesere iranyult. Az eljaras ala vont szemely nem adott a panaszosok
reszere tajekoztatast arrol, hogy a rendelkezesre allo miiszaki dokumentacio szerinti ingatlanreszek lakasoknak felelnek-e
meg es az alairt szerzodesek rendelkezesei a mar alairt tarsashaz tulajdont alapito okirat rendelkezeseivel osszhangban
vannak-e? Megsertette az okiratszerkesztes szabalyait az eljaras ala vont szemely a korben is, hogy ugyanazon napon ket.

egymassal eltero tartalmii okiratot szerkesztett es ellenjegyzett, mely megtevesztesre alkalmas Az okiratszerkesztes
szabalyainak mcgsencsct eredmenyezi az is, hogy a panaszosok tulajdonjog szerzeset nem egyertelmuen, ketseget kizaroan
rogzitettek a szerzodesek. A Fegyelmi Tanacs a panaszosok eloadasat fogadta el, melyct a csatolt okiratok alatamasztottak,
miszerint nem kaptak megfelelo tajekoztatast arrol, hogy a szerkesztett okiratok alapjan a vevok pontosan mit es milyen jogi
tartalommal szereznek.
Fenti magatartassal a panas/olt tigyved megsertette az a fentebb hivatkozott, Uttv. 1§ (3) bek-ben, az Uttv. 42§ (4) - (6)
bek-ben, az tJttv.44§ (1) bek. b.) puntban es az Etikai Kodex 2.1,2.2., 2.4. es 5.12. b.) pontjaiban rogzitett, az flgyvedi
hivatas gyakorlasaval osszefiiggo magatartasi es okiratkeszitesre vonatkozo szabalyokat es gondossagi eljaras
kovetdmenyet, fgy magatartasa alapot adhatott arra, hogy az fflgyvedben es az Ogyvedsegben az altalanos bizalom
megrenduljon.
Az okiratszerkesztes soran pontos es precfz tajekoztatast kellett volna adnia a vevok tulajdonjog szerzeserol, annak
jogi tartalmarol. Az eljaras ala vont szemely tudata ki kellett, hogy terjedjen a jogkovetkezmenyekre, az eredmenyre,
igy a cselekmeny csak szindekosan kOvetheto el. Ezen cselekmenyek alapjan, mivel ket okirattal osszefuggoen es ket
panaszos serdmere valdsult meg a fegydmi vetseg, a Fegyelmi Tanacs megallapitotta Dr. Toth Viktoria feldosseget 2
rendbeli, szandekos fegyelmi vetseg elkoveteseben.
A biintetes kiszabasa soran a Fegyelmi Tanacs enyhito koriilmenykent ertekelte, hogy az eljaras ala vont iigyved
cgycdulallokcni 2 kiskoni gyermek ellatasarol gondoskodik. Sulyosi'to koriilmenykent ertekelte, hog> a panaszlott
iigyvednek tobb fegyelmi elozmenye van, jelen eljarasban tcljesen passziv magatartast tanusitott tovabba a tobbrendbeliscget.
A sulyosito korulmenyek okan a Fegyelmi Tanacs - a fegyelmi biztos inditvanyaval egyetertve - arra a kovctkc/tctesrc
jutott, hogy az adott ugyben az eljaras ala vont szemellyel szemben a kozepmertekhez kozelito penzbirsag fegydmi
biintetest s/ah ki.
A Fegyelmi Tanacs mellozte az eljaras ala vont szemely altal inditvanyozott tanu meghallgatasit, mivel allaspontja
szerint az iigy erdemeben nem tudott volna nyilatkozatot tenni, hiszen az okiratokat nem o szerkesztette es
dlenjegyezte. Az okiratok tartalmaert az azt keszito iigyved tartozik feldosseggel.
A Fegyelmi Tanacs hatarozata elleni jogorvoslatot az tltrv. 13S. § (1) bekezdese tes/i lehetove, mig a fegyelmi eljaras
koltsegeinek megfizetesere vonatkozo kotelezes az Uttv. 142. § (2)-<3) bek-en es az lijFESZ 40.2. a) pontjan alapul.
Kihirdetve: Budapest, 2021.07.16.
Irasba foglalva: Budapest, 2021. 09.18.
A hatarozat alairasaban akadalyozott fegyelmi tanacstagok helyett is.
a Fegyelmi Tanacs Elnoke
Zaradek: A hatarozat 2021. oktober 5. napjan jogeros es vegrehajthato
a Fegyehni Tanacs Ehioke

