
Egyes szerződéstípusok 

 

Tárgyilagosság, pártatlanság, titoktartás 

A közjegyző és a közjegyzői eljárás az ügyfelek jogainak érvényesítését tárgyilagosan, 
pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja. 

A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben – a közokiratok készítésénél, 
tanúsítványok kiállításánál, hiteles másolatok kiadásánál, az okiratok megőrzésénél, a pénz 
vagy értéktárgy bizalmi őrzése során, a hagyatéki és egyéb nemperes eljárások  
lefolytatásában vagy tanácsadás esetén – a jog vita nélküli érvényesülését segítse elő. 

  

Szabott díjak 

A közjegyzőt a felek részére nyújtott jogi szolgáltatásért a jogszabályban megállapított díjazás 
illeti meg. A díjszabás alkalmazása a közjegyző számára kötelező, amely e területen 
garantálja az ügyfelek védelmét. 
A közjegyzői díjak általában az ügyértékből / pl. ingatlan értéke, vételár stb./ függenek. A 
közjegyzői díj mértéke az ügyérték emelkedésével csökken, minél magasabb az ügyérték, 
annál kisebb arányú az ehhez kapcsolódó közjegyzői díj. 

  

Hagyatéki-  és más nemperes eljárások 

Hagyatéki eljárás  

A hagyatéki eljárás a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és 
igazolja. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül 
rendeződjék és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatás megkapják.  

A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására az elhunyt utolsó lakóhelye szerint 
illetékes közjegyző jogosult. A hagyatéki eljárásban megállapításra kerül az örökhagyó 
vagyona, a vagyont terhelő tartozások mértéke, továbbá az, hogy a vagyont mely örökösök, 
milyen arányban öröklik meg. Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az 
örökösi minőségük igazolására van szükségük, öröklési bizonyítvány kiállítására kerülhet sor. 

Elveszett értékpapír 

Ebben az eljárásban a közjegyző az elveszett vagy megsemmisült értékpapír, betétkönyv, stb. 
pótlásához nyújt segítséget. Az eljárást az értékpapírt vagy okiratot kiállító pénzintézetnél kell 
kezdeményezni. A pénzintézet által kiállított adatlap alapján a közjegyző hirdetményt bocsát 
ki, melyben felhívja az ismeretlen birtokost, hogy az értékpapírt a közjegyzőnél mutassa be. 
Ha a hirdetményi határidő alatt az értékpapírt nem mutatják be, a közjegyző azt 
megsemmisíti. Ezt követően kerül sor a pénzintézetnél a megsemmisített értékpapír vagy 
okirat pótlására. 



Zálogjogi eljárás 

Az ingó dolgokat és a vagyont terhelő zálogjog nyilvántartását a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara vezeti. A nyilvántartásba be kell jegyezni a zálogjog keletkezését, 
módosulását és megszűnését. A nyilvántartásba történő bejegyzés a közjegyző hatáskörébe 
tartozik. A zálogjogi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet és hitelesen tanúsítja az 
abban feltüntetett adatok, bejegyzett jogok és tények fennállását. 

  

Közjegyzői okirat 

A közjegyző egyik főfeladata bármely típusú szerződés vagy jognyilatkozat közjegyzői 
okiratba foglalása. A közjegyző az általa készített okirat eredeti példányát megőrzi, arról 
hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van 
arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy ott, akkor és oly módon tette 
meg, ahogy az okiratban szerepel. ezért a közjegyzői okirat alapján - peres eljárás nélkül - 
közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni. 

  

Tanúsítványok 

A közjegyzői törvény feljogosítja a közjegyzőt a jogilag jelentős tények tanúsítására. A 
közjegyző a ténytanúsítás során nem alakítója, hanem csak elbeszélője a megtörtént 
eseményeknek. 

Hitelesítés 

Ebben az eljárásban a közjegyző külön jegyzőkönyv felvétele nélkül, magán az okiraton 
helyezi el a záradékot, melyben tanúsítja a másolatnak az eredeti okirattal való egyezőségét; a 
fordítás helyességét; az aláírás vagy kézjegy valódiságát; az okirat felmutatásának időpontját. 
A közjegyző közhitelességű nyilvántartások (Pl. ingatlan- vagy cégnyilvántartás) adatairól is 
állíthat ki tanúsítványt. 
  
A közjegyzői kar új jogszolgáltatással segíti a lakosság ingatlanhoz kapcsolódó 
jogügyleteinek lebonyolítását: az ország bármely közjegyzői irodájában hozzájuthat hiteles 
Tulajdoni lap másolathoz. Egy órán belül, sorban állás nélkül. 
Lakóhelyén beszerezheti telke, nyaralója, telephelye vagy másik lakása tulajdoni lapjának 
másolatát, akárhol is van az országban. Mindezt közjegyzők TAKARNET rendszerhez való 
csatlakozása teszi lehetővé. A hálózat egységes rendszerbe integrálja a földügyi ágazat 
hivatalait. 
A TAKARNET program beindulásával lehetőség nyílik arra, hogy a közjegyzők a Tulajdoni 
lap hiteles másolatát ne csak a hagyatéki ügyek kapcsán biztosítsák az ügyfelek részére, 
hanem kérelemre ilyet bárkinek kiadjanak (pl. lakossági vagy céges ingatlan ügyletek illetve 
lakossági hitel igénylés keretében). 
Önnek nem kell mást tennie, mint a honlap közjegyzőkereső szolgáltatásával kiválasztani a 
lakóhelyéhez legközelebb eső közjegyzőt, és a közjegyzői irodában megadni az ingatlan 
helyrajzi számát. A közjegyző on-line rendszeren lekéri a megadott ingatlan Tulajdoni lap 



másolatát és hitelesíti azt. Ez a hiteles másolat egyenértékű a Földhivatal által kiadott 
Tulajdoni lap másolattal 

Jegyzőkönyv 

Jogi jelentőségű tények tanúsítása esetén a tényeket a közjegyző jegyzőkönyvben rögzíti és 
erről ad ki tanúsítványt. Ilyen lehet: gazdasági társaság közgyűlése, árverés, versenytárgyalás, 
sorsolás, személy életben létének tanúsítása. 

  

Letét 

A letét hagyományos közjegyzői tevékenység, melynek során a közjegyző végrendeletet, 
vagy más okiratot, illetve pénzt, értéktárgyat, vagy értékpapírt vesz át. A közjegyző eljárása 
során az okiratot megőrzés végett, a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt a jogosultnak történő 
átadás végett veheti át. 

  

Szerződések  

A felek akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezésével szerződést köthetnek. 
A szerződésből kötelezettség keletkezik valamilyen szolgáltatás teljesítésére és jogosultság 
keletkezik a szolgáltatás követelésére. 
A szerződéssel kikötött szolgáltatásért – ha a szerződésből vagy a körülményekből más nem 
következik – ellenszolgáltatás jár. 
A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződés létrejöttéhez azonban 
szükséges, hogy a lényeges, illetve bármelyik fél által lényegesnek minősített kérdésben 
megállapodjanak a felek. 
A felek a szerződés megkötésénél kötelesek együttműködni, figyelemmel kell lenni egymás 
jogos érdekeire. 
Jogszabály bizonyos szerződésekre meghatározott alakiságot írhat elő. 

A közjegyzői okiratba foglalt szerződés későbbi vitát kizáró módon bizonyítja, hogy a 
szerződést kik, mikor és milyen tartalommal kötötték meg. A közjegyző tájékoztatási 
kötelezettsége, a közjegyzői eljárás sajátosságai - pl. kötelező felolvasás – miatt nehéz arra 
hivatkozni, hogy az ügyfél szerződéses partnere nem tudta mit írt alá. 

A közjegyzőnek hivatali kötelezettsége az, hogy a feleknek az általuk kötött ügyletről, teljes 
körű és pártatlan szakmai tanácsadást nyújtson, ennek megfelelően a közjegyző nem egyik 
vagy másik fél képviselője, hanem valamennyi szerződő fél részére megvilágítja a tervezett 
ügylet jogi következményeit. A jogellenes ügyleteknél való közreműködést a közjegyzőnek 
hivatalból meg kell tagadnia. 

A közjegyzői okiratba foglalt szerződés alapján közvetlen végrehajtásnak van helye akkor, ha 
az okirat tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra (pl. az ingatlan tulajdonának 
átruházására, birtokba adására, a vételár megfizetésére)irányuló kötelezettségvállalást, a 
jogosult és a kötelezett (a szerződő felek) megjelölését, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét 
(összegét) és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét. 



Ha a kötelezettség feltételnek (pl. fizetés), vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a 
végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat 
tanúsítsa. 
Végrehajtásnak továbbá akkor van helye, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági 
végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje letelt. 
Ha a szerződésben érdekelt bármely fél nem tesz eleget vállalt kötelezettségének, az okirat 
alapján fennálló követlen végrehajtási lehetőség megkíméli a szerződésszerűen teljesítő felet 
egy elhúzódó per költségeitől, és ezzel együtt megtakaríthatóvá válik a perrel járó idő. 
Az okirat végrehajtási záradékkal történő ellátását követően kikényszeríthetővé válik pl. a 
vételár megfizetése, vagy a megvásárolt ingatlan birtokba adása, de ugyanígy végrehajthatóvá 
válik a zálogtárgyból való kielégítés. 

A közvetlen végrehajthatóság lehetősége alkalmas arra, hogy a szerződő feleket 
szerződésszerű magatartásra késztesse azaz arra, hogy a szerződés rendelkezéseit betartsák. 

Bérleti szerződések  

A bérleti szerződés olyan használatra irányuló szerződés, amelynek alapján a bérbeadó a 
dolgot a bérlő használatába adja, a bérlő pedig bért fizet. 
A bérleti szerződéssel keletkezett használati jogviszony alapján lehet olyan dolgokhoz 
hozzájutni, amivel - a tulajdonjog megszerzése nélkül - az ember bizonyos igényeit 
kielégítheti. 
A bérleti fajtái:   
 - dologbérlet  
 - lakásbérlet  
 - helyiségbérlet  
 - haszonbérlet  
A közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés előkészítése során a közjegyző a feleket 
tájékoztatja a bérlet mibenlétéről, a keletkezéséről, megszűnéséről, a bérlő és bérbeadó 
jogairól, kötelezettségeiről, az ügyfelek pedig előadják a bérleti szerződés tartalmára 
vonatkozó konkrét akaratukat. Amennyiben ingatlanbérletről van szó, a felek bemutatják az 
ingatlan 30 napnál nem régebbi, a Földhivatal által kiadott, aláírással és bélyegzővel ellátott 
tulajdoni lap másolatát, ingó dolog esetében - ha van ilyen - a dolog egyedi azonosítására 
szolgáló okiratot. Amennyiben az egyik szerződő fél gazdasági társaság, szükség van a 30 
napnál nem régebbi cégkivonatra is. 
A bérleti szerződés megkötése a bérlő, bérbeadó és a közjegyző együttes jelenlétében történik. 
A feleknek minden esetben a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat magukkal kell 
vinni. 
Amennyiben az egyik szerződő fél gazdasági társaság, szükség van a 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatra is. 

Adásvételi szerződéssel kapcsolatos eljárás 

Az adásvétel tartalmát tekintve valamely dolog tulajdonjogának átruházása pénz ellenében. 
Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a 
dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot 
átvenni. 
A csere - vagyis dolgok tulajdonjogának kölcsönös átruházása - az adásvétel szabályai szerint 
történik. 
A közjegyzői okiratba foglalt adásvételi szerződés elkészítése előtt - az előkészítő munka 



során - a közjegyző minden féllel (eladóval, vevővel, esetleg haszonélvezővel stb.) tárgyal, 
melynek során az ügyfelek nyilatkozatai alapján győződik meg a szerződő felek tényleges 
szándékáról. A felek ezen nyilatkozataiból kell kiderülnie, hogy milyen dolog - ingó vagy 
ingatlan - az adásvétel tárgya, milyen módon történik a vételár kifizetése, a tulajdonjog 
átruházása stb. 
A közjegyző mindezek ismeretében tájékoztatja az ügyfeleket, hogy mi szükséges az 
adásvételi szerződés megkötéséhez, milyen joghatásai lehetnek a jogügyletnek, milyen 
további eljárásra lehet szükség a szerződés megkötését követően, illetve milyen költségek 
merülhetnek fel a tulajdonjog átruházásával (pl. illeték). Minden adásvétel esetében szükség 
van a szerződő felek személyi adataira (társaságok esetében cégkivonat átadására). Ingatlan 
esetében szükséges a magánszemély teljes személyazonosító jele (személyi szám), az 
adóazonosító jele, valamint az adásvétel tárgyát képező ingatlan 30 napnál nem régebbi, a 
Földhivatal által kiadott, aláírással és bélyegzővel ellátott tulajdoni lap másolatára. Ingó 
esetében - ha van ilyen - az egyedi azonosításra alkalmas okirat (pl. törzskönyv, forgalmi 
engedély stb.), amelyeket még a szerződéskötés előtt át kell adni a közjegyzőnek. 
A szerződés megkötésére és aláírására valamennyi fél és a közjegyző együttes jelenlétében 
kerül sor, a feleknek személyi igazolványaikkal kell megjelenni. A szerződés megkötését 
követően a közjegyző kellő időben eljár, amennyiben ez szükséges, a tulajdonjog bejegyzése 
érdekében (pl. a szerződés földhivatalhoz történő benyújtása). 

Ajándékozási szerződéssel kapcsolatos eljárás 

Az ajándékozási szerződés olyan ingyenes szerződés, ahol a szolgáltatással nem áll szemben 
ellenszolgáltatás és amelynek alapján az egyik fél a saját vagyona rovására a másiknak 
vagyoni előny juttatására köteles. Az ajándékozási szerződés a magánszemélyek között a 
legelterjedtebb, de nem kizárt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetek között sem. 
Ajándékozási szerződést leggyakrabban ingatlan ajándékozására irányul. A közjegyzői 
előkészítő munka során a közjegyző személyesen találkozik az ajándékozóval és a 
megajándékozottal, ahol a felek előadják az ajándékozás konkrét tartalmára vonatkozó 
nyilatkozataikat és a közjegyző meggyőződik a felek valódi szándékáról. A közjegyző 
tájékoztatja az ügyfeleket az ajándékozás joghatásairól, a szerződés megkötésével kapcsolatos 
teendőkről, a tulajdonjog átszállására vonatkozó körülményekről, a szerződéssel, illetve 
ajándékozással kapcsolatosan felmerülő költségekről stb., valamint arról, hogy mi szükséges a 
szerződés megkötéséhez. Ingatlan esetében elengedhetetlen a 30 napnál nem régebbi, a 
Földhivatal által kiadott, aláírással és bélyegzővel ellátott tulajdoni lap másolat, amennyiben 
valamelyik fél gazdasági társaság, szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat is. 
A szerződés megkötése a felek és a közjegyző együttes jelenlétében történik, a felek személyi 
igazolványaikat - a szerződés megkötése előtt - a közjegyzőnek bemutatják, ingatlan esetében 
szükség van a felek teljes személyazonosító jelére (személyi szám). Amennyiben ingatlanra 
vonatkozik az ajándékozás, a közjegyző jár el az illetékes földhivatalnál a tulajdonjog 
átvezetése iránt. 

A kölcsön és hitel ügyletekkel kapcsolatos eljárás 

Korunk egyik legelterjedtebb szerződéstípusai a hitel, illetve kölcsönszerződések, a gazdasági 
élet változásait leginkább kifejező szerződéstípusok. 
Alapvető különbséget kell tenni a bankhitelszerződések - ahol a hitelező mindig pénzintézet - 
és a kölcsönszerződések - ahol a hitelező lehet pénzintézet is, de más személy is - között. A 
kölcsönfelvevő (adós) mindkét esetben lehet jogi, illetve magánszemély, vagy jogi 



személyiséggel nem rendelkező szervezet. 
A Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében 
meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére 
kölcsönszerződést köt vagy egyéb hitelműveletet végez. 
A kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott 
pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsönt visszafizetni. 
A szerződés elkészítése, aláírása a szerződő felek és a közjegyző együttes jelenlétében 
történik. Ezt megelőzően a magánszemélyek bemutatják személyi igazolványaikat. 
A pénzintézet által kötött szerződések esetében a pénzintézet aláírásra jogosult alkalmazottai 
is jelen vannak. 

Biztosítéki szerződések 

A szerződés biztosítékai a szerződésben kikötött olyan mellékkötelezettségek, amelyek a felek 
teljesítési képességét erősítik. 
A teljesítési képesség fokozására szolgáló biztosítékok a teljesítés fedezetét hivatottak 
biztosítani 
 - valamilyen dolog vagy pénzeszközök lekötésével - ilyen úgynevezett dologi biztosíték, az 
óvadék és a zálogjog, vagy 
 - helytállásra illetve meghatározott összegű pénz fizetésére köteles személyek bevonásával – 
ilyen úgynevezett személyi biztosíték a kezesség és bankgarancia. 

Kezesség 

Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az alapszerződés, 
a biztosított szerződés kötelezettje nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. 
A kezesség tehát személyi természetű biztosíték, mely járulékos jellege miatt mindig az 
alapkötelezettséghez igazodik. Az alapkötelezettségnek ismertnek, meghatározhatónak kell 
lennie. 
Kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni. 
Főszabály szerint a kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a 
kötelezettől / vagy az őt megelőző kezesektől / behajtható. 
Ezzel ellentétben a készfizető kezes a kötelezettel egysorban köteles helytállni a követelésért. 

Zálogszerződés 

A zálogjog a szerződés úgynevezett dologi biztosítéka. 
Birtokba vehető dolgon, átruházható jogon vagy követelésen fennálló olyan jog, amely 
alapján a zálogjogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelését,- esetleg 
jövőbeni vagy feltételes követelését - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítheti - ha 
a biztosított szerződés kötelezettje nem teljesít. 
A zálogjog - az önálló zálogjog kivételével - járulékos jellegű biztosíték, így a zálogjog 
terjedelme az alapul szolgáló követeléshez igazodik. 

Ingó jelzálogjog és vagyont terhelő zálogjog 

Az ingó jelzálogjog olyan szerződéses biztosíték, amely esetén a zálogjogosult követelésének 
biztosítékául meghatározott dolgot kötnek le zálogul, de amelynél a zálogjogosultat nem illeti 
meg a zálogtárgy birtoklásának joga. 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részleteiben meg 



nem határozott vagyona, vagyonrésze is leköthető zálogul. Ez a vagyont terhelő zálogjog. 
Ingó jelzálog és vagyon terhelő zálogjog alapításához szükséges a zálogszerződés közjegyzői 
okiratba foglalása és a zálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett 
zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzése. 
A nyilvántartásba történő bejegyzés a közjegyző hatáskörébe tartozó eljárás. 

Végintézkedés 

Az ember a vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére végintézkedéssel rendelkezhet. 
Végintézkedést csak személyesen lehet tenni és szükséges, hogy a végintézkedő 
cselekvőképes vagy legalább korlátozottan cselekvőképes legyen. A korlátozottan 
cselekvőképes személy azonban csak közvégrendeleti formában végrendelkezhet. 
A végintézkedés formái: egyoldalú végintézkedés a végrendelet, kétoldalú végintézkedés az 
öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás. 
Öröklési jogunkban a végintézkedésen alapuló öröklés az elsődleges, a törvényes öröklési 
rend alkalmazására akkor kerül sor, ha az örökhagyó után érvényes és hatályos végintézkedés 
nem maradt, illetve ha a végintézkedés nem terjed ki az egész vagyonára. 

Végrendelet 

Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezhet. 
Végrendelkezni csak személyesen lehet. A végrendelet pozitív rendelkezést - örökös-nevezést 
- és negatív rendelkezést - kizárást, kitagadást - is tartalmazhat. 
Végrendelkezni lehet közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel. Szóbeli 
végrendelkezésnek csak a törvény által külön meghatározott kivételes esetében van helye. 
Korlátozottan cselekvőképes csak közvégrendeletet tehet. A vak, az írástudatlan és az aki 
olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van írásbeli magánvégrendeletet nem 
tehet. 

Öröklési szerződés 

Öröklési szerződéssel az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás 
vagy életjáradék fejében örökösévé teszi. Olyan szerződéses végintézkedés – mely 
ellenszolgáltatáshoz van kötve és az örökhagyó egyoldalúan nem térhet attól el, azt nem 
vonhatja vissza. 
Az örökhagyó arról a vagyonáról, amelyet öröklési szerződéssel lekötött sem élők között, sem 
halála esetére nem rendelkezhet. Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlan elidegenítési és 
terhelési tilalom alatt áll. 
A házastársaknak ugyanabba az okiratba foglalt öröklési szerződése érvényes, ha mint 
örökhagyók kötnek harmadik személlyel szerződést. 
Korlátozottan cselekvőképes személy öröklési szerződésének érvényességéhez a törvényes 
képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. 

Öröklésről való lemondás 

A törvényes öröklésre jogosult az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben egészben vagy 
részben lemondhat az öröklésről. A lemondásra tehát csak az örökhagyó életében kerülhet sor. 
A lemondás történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében. 
Megállapodástól függően vonatkozhat az egész örökrészre vagy annak meghatározott részére 



is. Az öröklésről való lemondás ellenkező megállapodás hiányában a kötelesrészről való 
lemondást is jelenti. 

Tartási szerződés 

Tartási szerződés alapján az eltartó köteles a másik felet megfelelően eltartani. 
A tartási szerződést írásban kell megkötni. A tartási kötelezettség a gondozásra, a 
gyógyíttatásra, az ápolásra és az eltemettetésre is kiterjed. A szerződés az eltartott haláláig áll 
fenn. 
Bár lehet ingyenes – általában a felek ellenszolgáltatásban állapodnak meg. Az 
ellenszolgáltatás általában az eltartott ingatlanának átruházása. Ha a jogosult tartása fejében a 
tulajdonában lévő ingatlant az eltartóra átruházza a tartási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be 
lehet jegyeztetni. 
Ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei miatt a természetben való tartás lehetetlenné 
válik, bármelyik fél kérheti a bíróságtól a szerződés életjáradéki szerződéssé való 
átváltoztatását, ha pedig a szerződés célja ilyen módon sem valósítható meg, a szerződés 
megszüntetését. 

Családjogi szerződések 

Leendő házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat szerződéssel átfogóan rendezhetik. 
A szerződésben a házasulók a családjogi törvény általános rendelkezéseitől eltérően 
határozhatják meg, hogy mely vagyon kerül a közös, illetve külön vagyonba. A szerződés 
kiterjedhet a közös lakás használatára, a különvagyon pótlására, a megtérítési igényekről való 
lemondásra, a tulajdonszerzés arányának meghatározására. 
A szerződő felek a szerződés révén kiléphetnek a Családjogi törvény vagyonközösségen 
alapuló vagyonjogi rendszeréből és saját belátásuk szerint szabályozhatják vagyoni 
viszonyaikat. 
Tartalma a jövőre nézve a házassági életközösség idejére a házastársak vagyoni viszonyait, a 
jövőben megszerzendő vagyon sorsát rendezheti, de kiterjedhet a szerződéskötés előtti 
időszakban szerzett vagyonra. 
Érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy jogi képviselő által ellenjegyzett 
magánokiratba foglalása szükséges. 

Házassági vagyoni szerződések házastársak között. 
A házastársak a házasság fennállása alatt a Családjogi törvény rendszerétől eltérő házassági 
vagyonjogi szerződést bármikor köthetnek. A házastársak közös vagyonukat szerződésben 
megoszthatják, a házastársi vagyonközösséget megszüntethetik. A szerződés érvényességéhez 
a szerződés közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. 

Egyéb szerződések 

A szerződési szabadság általános elve alapján a felek dönthetnek arról, hogy milyen 
tartalommal kötnek egymással szerződést. 
Nemcsak a Polgári Törvénykönyv által nevesített szerződések köthetők, hanem azok elemeit 
vegyítő úgynevezett vegyes szerződések, illetve egyetlen nevesített szerződés elemeit sem 
tartalmazó, úgynevezett atipikus szerződések is köthetők pl. lízingszerződés, faktoring 
szerződés. 
A szerződések tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg, ha a megállapodásuk 
jogszabályba nem ütközik. 



A közjegyző hatásköre kiterjed Polgári Törvénykönyvben meghatározott minden nevesített és 
a törvénykönyvben nem nevesített szerződések okiratba foglalására is. 
  

Közjegyzői nyilvántartások 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara két országos számítógépes nyilvántartási rendszert 
vezet. Az egyik a közjegyzők által készített, vagy náluk letétbe helyezett végintézkedések 
hollétét tartja nyilván. A másik rendszer törvényi felhatalmazás alapján kötelezi a 
közjegyzőket az ingó dolgokat terhelő jelzálogjog és a vagyont terhelő zálogjog 
nyilvántartásának vezetésére. 

Végintézkedések országos nyilvántartása 

Az ügyfél kérésére a közjegyző által készített vagy nála letétbe helyezett végintézkedés 
bejelentésre kerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett számítógépes 
nyilvántartási rendszerbe. erről a rendszerről a közjegyzők minden hagyatéki eljárás 
megindulásakor lekérdeznek, ennek következtében az ebben a rendszerben lévő, az ország 
bármely közjegyzőjénél található végintézkedés biztosan ismertté válik. 

Zálogjogi országos nyilvántartás  

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabályi felhatalmazás alapján vezeti azon 
adósok nyilvántartását, akik tartozásuk biztosítására valamely ingó vagyontárgyukra zálogjogi 
szerződést kötöttek. A nyilvántartásba vétel az adós neve alapján történik, aki természetes 
személy vagy jogi személy egyaránt lehet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a biztosított 
követelés megnevezését és nagyságát, a biztosítékul szolgáló vagyontárgy megnevezését és 
értékét. 

Földhivatali nyilvántartás 

A közjegyzők TAKARNET rendszerhez való csatlakozása lehetővé teszi, hogy ügyfeleink 
lakóhelyükön beszerezhetik telkük, nyaralójuk, telephelyük vagy másik lakásuk tulajdoni 
lapjának másolatát, akárhol is van az országban. A hálózat egységes rendszerbe integrálja a 
földügyi ágazat hivatalait. 
A TAKARNET program beindulásával lehetőség nyílik arra, hogy a közjegyzők a Tulajdoni 
lap hiteles másolatát ne csak a hagyatéki ügyek kapcsán biztosítsák az ügyfelek részére, 
hanem kérelemre ilyet bárkinek kiadjanak (pl. lakossági vagy céges ingatlan ügyletek illetve 
lakossági hitel igénylés keretében). 
Önnek nem kell mást tennie, mint a honlap közjegyzőkereső szolgáltatásával kiválasztani a 
lakóhelyéhez legközelebb eső közjegyzőt, és a közjegyzői irodában megadni az ingatlan 
helyrajzi számát. A közjegyző on-line rendszeren lekéri a megadott ingatlan Tulajdoni lap 
másolatát és hitelesíti azt. Ez a hiteles másolat egyenértékű a Földhivatal által kiadott 
Tulajdoni lap másolattal. 

  

Jogi segítségnyújtás 



Jogi segítségnyújtás – avagy a közjegyző mint a „nép ügyvédje”A Jogi segítségnyújtásról 
szóló 2003. évi LXXX. törvény célja az, hogy a szociálisan rászorulók szakszerű jogi 
tanácsadást és eljárásjogi képviseletet kaphassanak jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik 
megoldásához. 
  
A jogi segítségnyújtás két ütemben valósul meg: 
2004. április 1-től a jogi segítő peren kívül ad tanácsot, illetve beadványt, egyéb iratot 
szerkeszt  
2006. január 1-től a polgári- (peres és nemperes), valamint a büntető- eljárásokban biztosított 
költségkedvezmények engedélyezéséről, valamint pártfogó ügyvédi képviseletről megyei 
hivatalok fognak dönteni. 
A jogi segítségnyújtással kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartási feladatokat az 
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos 
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el központi és megyei szervezeti egységein keresztül. 
A jogi segítő munkadíját az ügyfél helyett az állam megfizeti, illetőleg megelőlegezi. Ha a fél 
megelőlegezésre jogosult, a visszafizetésre legfeljebb 1 éves határidő biztosítható, s lehetőség 
van részletfizetésre is. 

A támogatás igénybevétele két módon történhet. A fél a támogatás iránti kérelemnek helyt 
adó határozat birtokában a jogi segítői névjegyzékben szereplő valamelyik jogi segítőhöz 
fordul. A félnek – a Hivatal döntésétől függően – legfeljebb három hónap áll rendelkezésére 
arra, hogy az ügyében eljáró jogi segítőt felkeresse. 
A törvény emellett – sürgős esetekben – arra is lehetőséget ad, hogy a fél a szükséges segítség 
igénybevétele céljából közvetlenül a jogi segítőhöz forduljon, s csak a jogi szolgáltatás 
nyújtását követően történjen meg a támogatás engedélyezése. Ebben az esetben előzetesen a 
jogi segítő bírálja el a kérelmező rászorultságát. 
A támogatást engedélyező határozatban a megyei (fővárosi) hivatal azt is meghatározza, hogy 
hány óra jogászi közreműködés díját téríti, vagy előlegezi meg a fél helyett. Ha a jogi 
szolgáltatás nyújtásakor a jogi segítő észleli, hogy a kért jogi szolgáltatás elvégzésére ezen 
időtartam nem elegendő, úgy erről köteles tájékoztatni a felet, és ezt követően a támogatás 
engedélyezésére vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárni. 

Jogi segítői tevékenységet az folytathat, aki az Országos Hivatal által vezetett jogi segítői 
névjegyzékben szerepel. A névjegyzék adatai nyilvánosak, a megyei (fővárosi) hivatalokban 
megtekinthetők, s azokat az Országos Hivatal a világhálón is közzéteszi. 

A jogi segítői kör alapvetően három csoportból tevődhet össze: a névjegyzékbe felvételüket 
kérő ügyvédekből és közjegyzőkből, valamint jogvédelemmel foglalkozó társadalmi 
szervezetekből. A jogi segítők a törvény értelmében önkéntes alapon látják el feladatukat, 
hiszen a névjegyzékbe kérelmük alapján nyernek felvételt. 

A Hivatal címe: IRM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala 
1145 Budapest, Róna u. 145., tel.: 460-47-00. 

További információk megtalálhatók az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján. 

A következő közjegyzők kérték felvételüket a jogi segítői névjegyzékbe (Lezárva: 2004. 
április 16.): 



Dr. Kertész Gabriella Budapest III. kerület 3. számú székhely,  
Dr. Papp Klára Nyíregyháza 3. számú székhely,  
Raffay Ferencné dr. Bartók Ágnes Miskolc 3. számú székhely,  
Dr. Petraskó István Nyíregyháza 4. számú székhely,  
Dr. Tóth Erzsébet Tiszaújváros egy körzet,  
Dr. Hajós Sarolta Keszthely 1. számú székhely,  
Dr. Schink Annamária Salgótarján 1. számú székhely,  
Benkőné dr. Bagoly Teréz Celldömölk egy körzet,  
Dr. Szabóné dr. Hüse Gabriella Eger 4. számú székhely,  
Dr. Sipos Attila Kunszentmiklós egy körzet  
Dr. Bókai Judit Budapest II. kerület 2. számú székhely,  
Dr. Stagel Judit Pilisvörösvár egy körzet,  
Dr. Góglné dr. Kőnig Edit Székesfehérvár 4. számú székhely. 

A közvetítői tevékenység (Mediáció) 

A törvény célja (1.§) 

2003. március 17. napján lépett hatályba a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. 
törvény, melynek célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi 
és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a 
felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza. 

Fontos tudni, hogy nincs helye e törvény szerinti közvetítői eljárásnak az alábbi ügyekben: 
apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek, szülői felügyelet megszüntetése, 
gondnokság alá helyezés, közigazgatási perek, sajtóhelyreigazítási eljárás, alkotmányjogi 
panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő 
alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás, végrehajtási perek, 
házasság érvényességének, illetőleg létezésének vagy nemlétezésének megállapítása, továbbá 
a házasság érvénytelenítése, házasság felbontása. 

A törvény a közjegyzők, közjegyzőhelyettesek számára is lehetővé teszi, hogy a közvetítői 
névjegyzékbe felvételre kerüljenek és ezt követően közvetítői eljárásban közvetítői 
tevékenységet folytassanak. E tevékenység ellátása díjazással járó melléktevékenységnek 
minősül, azt a jelentkező közjegyző/közjegyzőhelyettes közvetítői minőségben és nem 
közjegyzőként/közjegyzőhelyettesként végzi. 

A közvetítés fogalma (2.§) 

A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, 
vitarendező eljárás, amelynek célja - összhangban az 1. § (1) bekezdésében foglaltakkal - a 
vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik 
személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének 
megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. 

A közvetítő feladata (3.§) 

A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása 
szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában. 



A közvetítő felkérése: 

A felek közös megegyezés alapján az általuk választott természetes személy közvetítőként 
történő felkérését írásban kezdeményezhetik. A természetes személy a kérelem kézhezvételét 
követő 8 napon belül köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a felkérést elfogadja-e. Ha a felek 
által felkért természetes személy a felkérést elfogadja, a közvetítői eljárás lefolytatására, mint 
közvetítő, ő jogosult. 

A közvetítő a felkérést a 25. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti összeférhetetlenség esetén 
köteles visszautasítani, egyéb akadályoztatás esetén pedig visszautasíthatja. 

A közvetítő díjazása: 

A közvetítő tevékenységéért díj jár és igényt tarthat a felmerült és igazolt költségei 
megtérítésére, továbbá a díj és költségek előlegezésére is. Az egyes ügyekben felszámítandó 
díj összegében a közvetítő és a felek szabadon állapodnak meg. 

A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a vitás 
ügyben igényüket bírósági vagy választottbírósági eljárás keretében érvényesítsék. 

A közvetítői névjegyzékbe jelentkezett közjegyzők névsora (Lezárva: 2004. április 16.): 

Dr. Nyilas Margit Gyöngyös 1. számú székhely,  
Dr. Tóth E. Katalin Budapest XIII. kerület 3. számú székhely,  
Dr. Bakó Szilvia Budapest XIII. kerület 3. számú székhely,  
Dr. Rokolya Gábor Budapest XIII. kerület 3. számú székhely,  
Dr. Hajós Sarolta Keszthely 1. számú székhely,  
Dr. Hajdi László Gödöllő 1. számú székhely,  
Dr. Sipos Attila Kunszentmiklós egy körzet,  
Dr. Bókai Judit Budapest II. kerület 2. számú székhely,  
Polyánszky Zoltánné dr. Monor 2. számú székhely,  
Dr. Bíróné dr. Tóth-Zsiga Beatrix Monor 1. számú székhely 

 

 


