
TÁJÉKOZTATÁS 

 

A Győri Törvényszék mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróság bíró tagjai: 

 

1. Fegyelmi tanács: Dr. Bertha Andrea 

   Dr. Járfás András 

 

2. Fegyelmi tanács:  Dr. Király-Stelzmann Dóra 

   Dr. Mosonyi Eleonóra 

 

A Győri Törvényszék mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróság közjegyző tagjai: 

 

Dr. Ambrózy Andrea  

Dr. Dévai Ildikó 

Dr. Endrédy András  

Dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga  

Dr. Kádár Györgyi  

Dr. Klempa Éva  

 

A Győri Közjegyzői Kamara fegyelmi biztosai (vizsgálóbiztosai): 

 Dr. Gálné dr. Komonczy Viktória 

 Dr. Stánicz Rudolf 

 

Az ügyelosztás, a közjegyző tagok és a vizsgálóbiztosok beosztásának szabályai: 

 

3. § (1) Az eljáró fegyelmi tanácsot a fegyelmi bíróság elnöke a fegyelmi ügyek érkezésének 

sorrendjében váltakozva jelöli ki. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a fegyelmi bíróság elnöke az eljáró fegyelmi tanács tagjával 

szemben fennálló kizárási ok, vagy a fegyelmi tanács tagjának eljárását akadályozó egyéb ok 

miatt térhet el. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a fegyelmi bíróság elnöke a fegyelmi ügy intézésére 

másik fegyelmi tanácsot jelöl ki, a soron következő fegyelmi ügy intézésére azt a fegyelmi 

tanácsot jelöli ki, amelynek egyébként - a (2) bekezdés szerinti eset hiányában – el kellett volna 

járnia. 

 

4. § (1) A fegyelmi tanács 3 közjegyző tagját a fegyelmi bíróság elnöke esetileg, névsor szerinti 

sorrendben jelöli ki a fegyelmi bíróság közjegyző tajgai közül. {Kjtv. 80. § (2b) bek.} 

(2) A fegyelmi tanácsba a fegyelmi bíróság azon közjegyző tagja jelölhető ki, aki 

a) az eljárás alá vont személy székhelyétől eltérő székhelyen, illetve Budapesten eltérő 

működési körzetben működik,  

b) a megjelenésben nincs akadályozva, és 

c) nincs kijelölve folyamatban lévő fegyelmi ügyet intéző fegyelmi tanácsba. 

(3) Ha az (1) bekezdés a) és b) pont figyelembevételével a fegyelmi bíróságnak nincs olyan 

közjegyző tagja, akinek tekintetében az (1) bekezdés c) pontja teljesül, a fegyelmi bíróság 

elnöke a fegyelmi tanács közjegyző tagjaként azt jelöli ki, aki kevesebb folyamatban lévő 

fegyelmi ügy intézésében vesz részt. Ha a kijelölhető közjegyző tagok azonos számú fegyelmi 

ügy intézésében vesznek részt, a fegyelmi bíróság elnöke a fegyelmi tanács tagját a névsor 

alapján jelöli ki. 

 

6. § (1) A fegyelmi tanács munkájának előkészítését, a vizsgálat lefolytatását vizsgálóbiztos 

végzi {Kjtv. 80. § (3) bek.} 

(2) A fegyelmi tanács elnöke a vizsgálóbiztost a 3. § megfelelő alkalmazásával jelöli ki.  


