
Szóval ami fontos és vizsgakérdés lehet ezért szóról-szóra kell tudni: 
 A Kjtv-ből: 
 
- 17.§. (3) bek. 8db pontja 
- 49/A. §. 15db pontja a közj. névjegyzék 
Ehhez az alábbiakat diktálta ezt is tudni kell: 
 Személyes azonosító adatok lehetnek: 
- természetes azonosító adatok, ilyenek pl.: 
    - születési név, hely, idő, 
    - édesanyja születéskori neve 
- mesterséges azonosító adatok, melyek lehetnek: 
    - beszédes (pl. személyi szám) 
    - nem beszédes (pl. TAJ szám) 
    - kvázi beszédes (pl. adószám) 
- 13.§ a.) b.) és c.) csak felsorolni az utána lévő részletezések nem kellenek, csak az 
önkormányzati szervek felsorolása 
- a közjegyzői iroda létesítésére von. szabályok: 30.§ -tól, főleg a 31/A és 31/B.  
- a fegyelmi felelősségrevonás köre 72.§ (1) és (2) 5 db fegyelmi büntetés 
- az ügyviteli szabályzatról szóló IM rendeletből a 2.§-ból 3 db a felsorolt 27 fogalomból 
a 2006. évi IV. tv. (Gt-ből) a Kft. alapítási szabályai (112.§-tól) de ezeket el is mondta: 
min. 500eFt kell az alapításhoz, lehet apport is, nem kell előre befizetni, de akkor a hat.időt 
bele kell írni az alapító okiratba. A FONTOS: hogy a közjegyzői irodára vonatkozó speciális 
szabályokat tudjuk: miszerint a közj.iroda nem működhet előtársaságként, úgy mint a Kft. 
stb. ezeket a speciális eltéréseket fogja kérdezni, erre a kjtv. 31/B.§ vonatkozik. 
 A továbbiakban azok a § számok, amik fontosak (az 55.§-tól tudom, az előtte lévőket 
remélem egészítik a többiek): 
56.§, 69.§, 69/A.§, 70-71.§, 72.§. ez vizsgakérdés is! 73-74.§, 75.§, (itt a (2) bek.-hez annyi 
megjegyzése van, ha valaki nem értené, hogy az elévülése a bü. elévüléssel együtt történik.) 
76.§, (1.fokon: törvényszék, 2.fokon: kúria jár el), 80.§. 129.§. vizsgakérdés! A közjegyzői 
okirat tartalma, és az okiratok fajtái is felsorolás szintjén csak.   
Amivel kiegészítette: azonossági tanúkra akkor lehet igény ha a fél írás vagy olvasás 
tudatlan, ügyleti tanúkra pedig akkor ha a fél fogyatékos, pl. hallás- vagy látáskárosult, 
esetleg mindkettő, vagy beszélgetési problémái vannak. Tolmács akkor szükségeltetik, ha az 
ügyfél más anyanyelvű és szükség van az eljárás anyanyelvén történő lefolytatására. 
 
Ezek voltak a legfontosabbak, amiket kérdezhet.  
 
Lesz 3 igaz-hamis állítás is, aminél a rossz válaszra levon pontot, lehet h. érdemes 
kihagyni, ha nem vagytok biztosak a válaszban. (pl. mikor van az első vizsgálat időpontja, a 
végrendelet csak közjegyző által szerkesztett lehet-e, stb. volt még egy pl. de nem tudtam 
leírni annyira hadart....) 
A végrendelettel kapcsolatban tett még kiegészítést, amit a tv. nem tartalmaz: ha a kj. 
Készíti, az megtámadhatatlan, közokirat, viszont az ügyvéd által ellenjegyzett az 
megtámadható, mivel csak minősített okirat, és nem közokirat. (De erről Béda Tanúr már 
beszélt annó!) 
  
Lesz egy esszékérdés az fmh-ról. Nem kell az egész törvényt tudni, csak az alábbiakat, de 
ezeket lediktálta: 

- Nem peres eljárás 
- A 2009. évi L. törvény az alaptörvény, mely az eljárást a közjegyzők hatáskörébe 

utalja azzal a céllal, hogy részlegesen tehermentesítse a bíróságokat. 2010. június 1. 
óta csak közjegyző járhat el ezekben az ügyekben. 

- 1 MFt ügyértékig a közjegyzőtől lehet kérni a kibocsátást, 
- 5 MFt felett a bíróság bocsátja ki, 



- 1 MFt- 5MFt között mérlegelési jogkör van: a közj. és a bíróság közösen dönti el, 
hogy az adott ügy vonatkozásában ki jár el.  

- Lehet kérni a kibocsátást: 
o Elektronikus úton (jogi személy segítségével) 
o Szóban 
o Írásban, ez utóbbi két esetben csak a közjegyzőnél 

- Elektronikus esetben a MOKK rendszeren keresztül, aki a közjegyzőre szignálja és 
aki azt 3 napon belül kibocsátja 

- Papír v. szóbeli előterjesztés esetén a kj. 72 órán belül bevezeti a MOKK rendszerbe, 
és 15 napon belül kibocsátja. 

- A közjegyző nem folytat le bizonyítási eljárást, csak végzést hoz. 
- Van az eljárásban jogosult és kötelezett 
- Jogosultnak van követelése kötelezettel szemben, de ezt nem kell alátámasztania a 

fizetési meghagyásos eljárásban, de megteheti. 
- A kj. az fmh-t kibocsátja és ajánlott tértivevényes levélként megküldi a kötelezettnek. 

(a tv-t 2 évig őrzi, majd a kj-i levéltár még 10 évig őrzi) 
- Kézbesítési vélelem: a posta a küldeményt 2X próbálja meg átvetetni, ha nem sikerül, 

a második értesítést követő 5 nap elteltével vélelmezik a kézbesítést! Ha ez beáll, 
vagy átvette a kötelezett akkortól számítottan van 15 naptári nap a jogerőig. (a 
postára adás dátuma számít az ellentmondásnál!) 

- Ellentmondás: tartalmaznia kell, hogy kötelezett vitatja az fmh. tárgyát, ezt 
bizonyítania is lehet, a kj.-nek kell megküldenie. Lehet részleges vagy teljes 
ellentmondás a követelés összegének tekintetében. A nem vitatott részre 
vonatkozóan az fmh a 15 nap elteltével jogerőre emelkedik. A vitatott rész 
tekintetében a helyi (járási) bíróság peres ügyként folytatja az ügyet. 

- Eljárási költségek az fmh-ban : a pertárgy értékének 3%-a, legkevesebb 5.000.-Ft, 
max. 300.000.- Ft. Elektronikus formában lehet átutalással vagy ügyvédi letéti 
számlán keresztül, a másik két esetben átutalással vagy postai készpénz-átutalási 
megbízással. 

- Költségfeljegyzési jog: mindig a jogosult kérheti, mert neki kell az eljárás díját 
megelőlegezni. Kérhet halasztott fizetést az eljárás végéig, ha jogerős lesz, vagy 
pernyertes az ellentmondást követően, akkor kötelezett fogja úgyis fizetni. Vagy 
kérhet mérséklést a díj megfizetése alól, ennek megállapításához a közjegyző 
megvizsgálja a jogosult körülményeit.  

 
 


