Tárgy: i~gyvéd I tevéken’ ségen kívüli maga tartás és iratkiildés h iáwa.
Joeerős: 2021.04.01.
Űg3szám: F-739.
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság
Fegyelmi Tanácsa
8000 Székesfehérvár, Várkörút 34.
A F~ér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa, a Dr X ügyvéd ellen F-739. számon
folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2021. február 05. napján 09.00. órakor megtartott, nem nyilvános
ülésén. tárgyalás tartása nélkül, a tanács tagjainak egyhangú határozatával, meghozta a következő
I{atározatot
A Fegyelmi Tanács az F/739 sz. fegyelmi ügyben megállapítja, hogy Dr X ügyvéd (szüLneve:..,
anszül.neve:»., szülewt
lakcínie
ügyvédi tevékenységét 2016.június 1. napjától szünetelteti,
ügyvédi igazolványának száma
KASZ: .«) 4rb. Szándékos tbgyelmi vétséget követett cl, és ezért ÍM
a Fegyelmi Tanács 200.000.-Ft azaz Kétszázezer forint pénzbírság fegyelmi büntetésben részesíti,
Kötelezi továbbá, bogy Fizessen meg 30000.-Ft,azaz Earmincezer forint eljárási költséget.
A pénzbírságot ás we eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül
köteles megfizetni a Fejér Megyei Ugyvédi Kamara pénztárába, Vagy a CIB Bank Zrt—nél vezetett
l.0700093-42449704-51100005 számú bankszámlájára történő átutalással.
A határozat ellen csak a fegyelmi biztos élhet fellebbezéssel, a hat~rozat kézbesítésétől számított 15
napon belül, we Országos Fegyelmi Bizottsághoz. A fellebbezést az első fokú fegyelmi tanácsnál kell
benyújtani, és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.
Az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt ‚lapon bellil tárgyalás tartását
kérheti. Ha we eljárás alá vont Ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat
hatályát veszti, ás az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást (űz kL
lndokolás:
A Felér Meg’,ei Ügyvédi Kamara Elnöke 2015, jun. 1-jén fegyelmi eljárást kezdeményezett Dr. X ügyvéd
ellen a NA” Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága bejelentő tájékoztatása alapján, melyben
arról t~ékoztatták az Ugyvédi Kamarát. hogy az eljárás alá vont ügyvéddel szemben nyomozást folytatnak
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tütvény 310. ~ (1) bekezdés a) pontjába ütköző és az (3)
bekezdés a) pontja szerint minősülö költségvetési csalás bűntett ás más bűncselekmények elkövetésének
alapos gyanúja miatt.
Az ügyben eUárt fegyelmi tanács 2015 okt. 30-án hozott határozatával a fegyelmi eljárást a
bü sz.
alatt indult büntető eljárás.jogerős befejezéséig felfliggesztette.
A Székesfehérvári Járásbir-óság Elnökének 2020.12.7-én kelt
sz. tájékoztatása szerint az ügy jogerős.
bűnösséget megállapító. befejezést nyert.
Az eljárás alá vont ügyvéd a jogerős ítéletet a kamarának nem küldte meg, ezért a vezető fegyelmi biztos
beszerezte az ügyben keletkezett Jogerős ítéletet,
A fegyelmi iratoknak az eljáró fegyelmi tanács elnökéhez történő érkezése: 2021.01,25,
A feg~elmí tanács elnöke az 2017. évi LXXVIII. lv. 126. ~ (2)bek alapján 2021. CL 27-én az ügy
tárgyaláson kívüli elbirálásár kezdeményezte.
A fegyelmi tanács rögzíti, hogy az eljárás alá vont ügyvéd, ügyvédi tevékenységét 20
napjától szüne
telteri.

-2A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okü’atok alapján az alábbi ténvállást állapítja meg:
ItA,
Di; ~V jogi végzettséget szerzet! cis ügyvédi, jogtanácsosi munkáját a:
napját; alapított
Ügyvédi Iroda
keretét; bel;)? végezze a: iroda alapításától kezdődően. Munkája során Joivainatos üzleti kapcsolatban állt a
......

NI~ -ye! (továbbiakban: ZZ AJ?.) ás a
Kfl.-ve? Oovábbíakban: }‘Y ÁJL), ezen társaságok a legnagyobb
vevő partnerei voltak.
A: zigyve’h iroda n;üköd~sc során a: OT? Bank Nyit—nél
zámlaszámon nyitott pén:jbrgalmi betéti szánt/ár
míg a: Iroda le/át! számlája ugyancsak eze;; banknál
~zámon került megnvitásra. A Jentieken túl űz eljárás
a/á vont ügyvéd ésJdesége a: OTP Bank Nyrt.-nél
bankszámlaszám a/at! vezetett számlát.
A: eljárás alá vont ügyvédnek saját maga, valamint az ügyvédi iroda alkalma:ortai tekintetében járulék
hevallási- ás befizetési köÍele:ettsége keletkezett, amelyek a: idők során o/v mértékben megemelkedtek a; iroda
hevézeleihez képest, illetve az hada életében is egyéb. kedvezőtlen változások következtek be, mciv azt
eredményezte, lwgvjelenték tartozásaIt halmozódtakjél. Ennek fblyomám’aként
év so;’án végrehajtás eljárás
indult űz i’gvvédi irodával szemben
júliusában már 25.000.000.— Ft összegben került inkass:ó a társaság
pénzforgalmi hanks:ámlájára, ami
októberében isjönnállt még, 27.815.465,- Ft összegre vonatkozóan.
Az eljárás alá vat;! Ügyvéd a: it’oda működését fent kívánta tat’tant es annak érdekében, hogy a: alkalmazottakat
tovább tudjajöglalkoztatni, lj~v hogy az adáhatásá~’ által afolyás:ámlára ve:etett inkasszót elkerülje
dv
jblvamán akként hatáivzo’t, hagy a: ügyvédi Iroda által bejövő összegeket, bevételeket az iroda
s:ómlaszámá
letézi s:ántlájára utalfaija, ttzelyhez az adóhatóság nem Jérhetett ho:u’L Ezt követően az ezen letéti s:úmiára
hejblyt összeget hogy azokat a férni cél érdekében ‚fel szidja használni a saját, illetvefélesége nevén vezetett
pén,z/brgalmi banks:ámlára ve:ett ette át ás onnan a: iroda működését továbbiakban biztosította.
Az ügyvédi Iroda könyvelést végző könyvelőt nem tajékoztatta arról, hogy a társaság bevételei a magán
bankszámlájára átvezemésre kerültek, valamint az ügyvédi iroda tevékenysége során keletkezett bevétellel. Illetve
kiadással kapcsolatos számlákat sem adta ró részére teljes körűen az adójizetési kötelezettség csökkentése
érdekében, Fig’ele nnnel arra, hogy időközben az adóhatóság a: hada !‚n’tozásait beltajthatatlannak mnintjsitette,
Igy azokat
évben űz adúfolvószómláról kivezette, majd a tart ozások évben visszakönyvelésre kerültek.
Az eljárás alá vont ügyvéd
ás
év kázött időwakban a könyvelésbe beállított ás űz adó bevallásban szereplő
~ámlákun jélül egyéb számlákat is kiállított, melyeket a par/nerek által minden esetben k~izetésre kerültek,
azonban azok könyvelő részére nem kerültek teljes mértékben átadásra, i/v módon ezen szátnlák az iroda
általános forgalmi adó bevallásá ban sem szerepeltek:
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-4Ezen sz’inzlák ellenértéke a szerződéses partnerek részéről minden esetben kiegyenlitésre kert/írek, ennek ellenére
ezek bevételkéat az Iroda bevallávaiba;ifeltünteiésre nem kerültek,
Az áltaIá;zos forgo/nit adóról szóló 2007, évi CXVVIL törvény 5!. $~ (I) bekezdése rögzíti, bogy etz adólizetési
kötelezettséget annal’~ a fénynek a bekövetkezése keleikezieri, nine/lye! a; adóztatandó ügylet lényállásszerűén
inegvalósutA jogszabály Só. f—a értelmében a fizetendő adót ha a törvény másként nem rendelkezi
teljesítéskor kell megállapi’ani. ‘1 (örvény 65.
a érte/m éhen a termék értékesítése, szolgáltatás nyöjtása
esetében a; adó alapja a pénzben kifejezett cilenérték, ante/yet ajogosuk kap vagy kapnia kell, akár a termék
heszerzájétől szolgáltatás igénybevevőjéről, akár hannadik fél/őt ideértve a támogatások bármely olyan
for,ná/át is. amely a tennék ért ékes itésének, szolgáltatás m’4j’ásónak árát közvetlenül befolyásolja.
Az ü~y’’édi iroda aí&nti idővzakhan a; alábbi bevételek,’e tea szer;:
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Nettó
25.30&240
26.906.952
24.639.350
76.854.542

Áf2,

Bruttó
31.080.390
33.633.691
30. 796.875
95.510.956

5.772,150
6.726.739
6.157.525
18.656.414

Az eljárás alá vont Ügyvéd által vezetett irodának 20
20,., ér 20,,,. évbe;; havi gyakorisággal, minden
hónapot követó’en 20. napig kellett eleget tennie adó hova/Járt—és bejizetési körelezeuségének, melynek kö;~vvclöje
útján tett meg. Figyelemmel azonban arra, hogy a számlák nem teljes körűen kerültek részéről átadásra a
könyvelést végző személynek, így ezen bevailások valt»lan tartalommal kerültek benyújtásra a NA V Fejér
Afegyei’-1’l~igazgatóságához, SzékesJ&hérvárra,
Azáltal, hogy egyes számlákat a könyveiőnek nem adott ár és azok bevallósban történő szerepeltetése elmaradt,
20?,,. évben 204.000,- F’, 20... évben 771.000,- Fr. míg 20... évben 246,000,- Ft Összegben, összességében a
három év tekintetében 1221.000,— Ft tekintetében mulasztotta cl az általános bgalmi adó adónemben a;
adóbevallási. ér betizetési kötelezettségét, így ezen adónem vetületében ekkora niértékű hiányt okozott a Magyar
.4/lan; költsét~verésé;;ek az alábbiak alapján;

3. sz. táblázat

‘Mg’6e~ezéT~

Osszeg

1

Fizetendő áfa anal/ti/ca eltérése miatt
797.000,-Ft
Levonha~fb ann/itt/ca eltérése miatt
-618.000,— Ft
Levonható 4fa utólag a vác//alt által átadott
-162. 00O~ Ft
~lákc;laj/c~ry_
Ne;;; könyveli és kétszeresen könyveit számlák
3.108. 000,- Ft
hatása
~
-860000-Fr
-

-‚

‘.

Korrig4ffö.~zeg,,~_
jfj’jzetési/a’t’!kz’sj(koqiu~össze~,ae

._____.~_I?~’OOOrfL
-1.044000,- Ft
1.221,000,- Ft

MB.
Dr .V 20 és 20 évbe;; a,..,, Ügyvédi iroda letért számlájára utalt &wszegeket a saját ésfelesége nevén az
OTP Bank Nvrt,—nél
hank.számlaszámon vezetett szám/ára átutalsa, majd azokat részben az ügyvédi iroda
műkodévére, részben pe’li~ magán célra is felhasználta, Ily módon —a; iroda bevételei egy részének magáncélú
/élhusználrjsával— 20,... és 20... évben többle’iövedelen,re is szeti tett

A személyijövedeletnadóról szóló 1995. évi (XV/L törvény I. ~ (3J bekezdése szer/itt a magánszeniélyininden
jövedelme adóköteles, ettől elférő szabál’is, a: adóból kedvezmé yi ci kivételes célok érdekében a törvényi
alapelitjigvelemhe vételével csak U5n’ény áUapíthat meg. Az adó a/apja a: adóköteles bevételből n;egáuopíwtt,
a zön’énv rendelkezései szerint levoná.yokkal csökkentett jövedelem és adóalap nőve/ő tételek összege.
A: Sja iv 4. ~ (]) bekezdése szerint jövedelem a magánszemély ó/la! a: adóévben bármilyen c[men ésformában
megs:erzeit bevétel egésze, vagy a törvéi~vhen elismer! költségekkel csökkentett része, vagy annak e törvényben
meghatározon hányada. A 4. ~ (2) bekezdés szerint a bevétel magánszemély által bárniely jogcímen és bármely
formában mástól megszerzett vagyoni érték.
A: c/járás alá vont ügvvédizek a hevallást személyi jövedelemadó tekintetében minden tátgyl’ót követő hónap 12.
napig katlan beadni” a NAV Székesfehérvári Adóigazgatóságáhaz’ Dr X könyvelójén keresztöl ezen
körelezettségének eleget tett, azonban a beadott, valótlan tartalmú adóhevallósok által 20.’. és 20.’. évbe,;
Összesen 2,405. 713,- Ft összegben okozott vagyoni hátrányt a ivíagvar Álla,?’ költségvetésének az alábbiak
szerint:
4sz. táblázat
-

—

k;kos~s:árnlára

28.32~454

átvezetett ügyvédi irodát

t;0.54323.501258

illető bevétel
Figyelembe vehető kiadás 21375.849

33.528’ 066

28.803.319

20’... évi költségekre
kclezetet nyi~tl;atotí volna

5.439.846

-5.439.846

Figvelenihe vehető bérleti

3.000.000

kit

Magáncéhjelhasználás
2.907.151
Vmu’jehmÁezojweddem

1.683414

Sávos besorolás nt/ott
/hz~le;nhe vett,
bevalláshat; szereplő
bruttó jövedelem

5.400.000

4.500.000

Osszes, össZL’vÜitás of ci eső 8.307.15]
jövedelem

6383.414

~
Ehbö~ bevallott
Szja
Szja Lülönhözet

I

762.939
107B800.-

IO46574~-

684139.-

Forrásaclóval
számított Szja
Szja Összesen

~‘

1602000’-

675000,-

1046574’-

1359139.-

=

-6A: cUárás alá vont Ügyvéd «fenti magatartásával általános forgalmi adó És személyijövedelemadó tekintetében
a bevételek eltitkolásával mindösszesen 3.626713,- Ft vagyoni hátrányt okozott or állani’ költs4r.’e’ésnek.
II.
A: eljárás aid vont Ügyvéd a ... Ügyvédi Iroda vezetője, képvIselője 20
20... ás 20.... évben, melynek
tevékenységére a szá,nvitelro7 szóló 200CL dvi C törvény ts a ‚szán,vi’eli törvény szerinti egyéb szervezetek
beszámoló készítési ás könyvvezetésl kötelezettségeinek sajátoss4gairól szóló 224/2000 (XlL 19.) számú
Kormány rendelet előírásai vonatkoztal’
Az Ügy.’édi irodát ten időszakban terhelte a Sztt 4. .f-ában megjelölt, a nnlködis’rőI. a vagyoni, pénzügyi 4
jövedelmi helyzetéről, as Üzleti dv könyveinek zérásáról. a könyveléssel alátámasztott beszámoló ké.s.zítéssel
teljesliendő beszámolási kötelezettség amely beszámolók elkészítéséröl egyik évben sem gondoskodott. Mint .iz
Iroda képviselője afentiekenfelr’4 köteles volta; iroda könyveit vezetni, Illetve bizonylatait megőrizni a Sztz 12.
‘f (1) ás Szn~ 165. % valamint Sztv. 169. &-a alapján b~ mely körelezenségánek szintén nem tett eleget.
Az eljárás alá vont Ügyvéd 20..., 20...., 420.... évre vonatkozóan megsértette a könyvvezetésl, bizonylati elm,
bizonylati fegyelemre, bizonylatok megőrzésére vonatkozó kótelezenség4 mivel a gazdasági eseményeket
lanúskó srámiáknak a könyvelésbe történő beáilitásáról, vala,nint azok megőrzéséről nem gondoskodott
megfelelően. Mint a társaság ténylegesen mű&ödéséértfeielős személy 20
20.... ás 20.... évre von’~tkozdan a
fenti szabályok megsértésével or Iroda vagyoni. pénzügyi És jövedelmi helyzetének áttekintését és ellenőrzését
meghiúsította.

A Székesfehérvári Járásbíróség 2020
-én kelt, Is ugyanazon a napon jogerőre emelkedett
számú
Itlietivel, at eljárás alá vont ügyvédet bünősnek mondta Id költségvetési csalás bűntettében (Btk. 396. ~
(I) bekezdés a.) pont, (3) bekezdés I,.) pont, 3 rendbefl számvitel rendje megsértésének bűntettében
(81k. 403. * (1) bekezdés b.) pont) Is közvetett tettesként, fölytatólagosan elkövetett hamis magánokirat
felhasználásának vétségében (Bik. 345. ~).
Az eljárás alá vont Ügyvéd a jogerős ítéletet a kamarának nem küldte meg,
2020.10.06-án a vezető fegyelmi biztos indítványában 4 rendbeli szándékos fegyelmi válság:
- Az ügyvédekről szóló 199&évi X1.h~ 37~ b) pontjába, Is at (LESZ 14.2. valamint az Ottv 107* a)
pontjába ütköző 3 rendbeli fegyelmi vétség ás
~ Ü.E.SZ. 12.1. pontjába ütköző I rendbeli fegyelmi vétség
elkövetésének megállapttűsát, ás vele szemben sz Üttv 108~ b) pontja szerinti pénzbfrsig klszabásót
lndltványozla.

-

A vezető fegyelmi biztos indilvinyn megalapozott.
A fegyelmi tanács a Fenti tényállást a Székesfehérvári Sárásbiróság
meg~
A Fenti tényűllást bizonyítja a Székesfehérvári Járásbíróság 2020
jogerőre emelkeden
számú ítélete.

számú ítélete alapján állapította
-In kelt és ugyanazon a napon

Az elkövetés idejére tekintettel a Fenti cselekményeket az Ogyvédekről szóló l998.évI Xl. törvény Is az
Ügyvédi hivatás etikai szabályairól Is elvárásairól szóló 8/l999.(Hl.22.) MOK szabályzat, az iratküldés
tekintetében pedig a 612018. (III. 26.) MOK szabályzat rendelkezései szerInt kell elbírálni.
Az Ogyvédekről szóló 1998.évl XL Törvény 37~ b) pontja értelmében fegyelmi vétséget követ el azaz
Ügyvéd, akinek sz ügyvédi tevékenységen ldvühl vétkes magatartása sz ügyvédi kar tekintélyét
csorbítja. Az eljárás alá vont Ügyvéd a tényállás szerinti magatartásalval megsértette at Úgyvédekről
szóló 1998. évi XL a. 3~@ b) pontját és cad 3 rendbelI regyelmi vétséget követett cl.

A 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 12.1. pontja értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlőja a
kamarai szerve!’ szabályzatait és határozatait tevékenysége folytatása során köteles betartani. Az
eljárás alá vont ügyvéd a Jogerős ítéletet a kamarának nem küldte meg, ezért megsértette a 6/2018.
(111.26.) MUK szabályzat 12.1. pontjában fri szabályt, és ezzel 1 rendbeli fegyelmi vétséget követett
cl,
A Fegyelmi Tanács enyhítő körülményként értékelte hogy a fegyelmi válság elkövetése és annak elbírálása
között Jelentős idö telt cl, valamint, bogy a fegyelmi vétségnek minősülő magatartás miatt az eljárás alá
voiit személlyel szemben másjogkőverkezményt is alkalmaztak,
Fentiekre tekintettel a Fegyelmi Tanács megállapította, bogy az eljárás alá vont ügyvéd az F? 739.sz.
fegyelmi ügyben 4 rb. szándékos fegyelmi vétséget követettel, ős ezért őt a rendelkező rész szerinti
fegyelmi bűntetésben részesitette.
Az elsőfokú eljárási költség megállapítása a 20/2018. (Xl.26.) MUK szabályzat 40.2W) pontján alapul.
Az eljárási költség viselésére1 a fegyelmi vétség folytán, az eljárás alá vont ügyvéd kőteles.
A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog, az Üttv. l27.* ás 135*-án ás az eljárás alá vont
Ügyvéd tárgyalás tartás kérési Joga az Űttv. I 27.~-án alapszik.
Kelt, Székeskhérvár, 2021. február 05.
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa,
A határozat 2021. 04, 01 -jén jogerős ás 2021.05.1 8-án végrehajtható,
A Fegyelmi Tanács elnöke

