
IK16. Ön közjegyzői irodában 
dolgozik, mint irodavezető. Új 
gépírónő segít Önnek. Az ügyfél az 
érettségi bizonyítványáról kér hiteles 
másolatot. Önnek ezt iktatnia kell, a 
gépírónőnek pedig el kell készítenie a 
záradékot. Magyarázza el a 
gépírónőnek a hitelesítési tanúsítvány 
elkészítésének folyamatát és módját! 
 
A hitelesítések fajtái 
a) Okirat hitelesítés 
-másolat hitelesítés.  
- ún. hitelesítési záradék formájában 

történik,  
- az okirat jogszerűségét, valódiságát nem 

vizsgálta, a benne foglaltakért nem 
vállal felelősséget 

- csak a tanúsítvány alakiságáért és 
valódiságáért felel 

- a hitelesítés az okirat bizonyító erejét 
nem változtatja meg, pl. magánokirat 
igy nem válik közokirattá. 

- Az okirat hitelesítésének tényét az ún. 
hitelesítések könyvébe ne kell jegyezni, 
és fel kell jegyezni az ügyfél személyi 
igazolványának adatait is 

 Aláírás hitelesítés 
- közjegyző névaláírás vagy kézjegy 
valódiságát r tanúsítja,  
-  a fél az okiratot a közjegyző előtt írja 

alá, vagy az okiraton levő aláírását a 
közjegyző előtt a sajátjának ismeri el.  

- hitelesítési záradék formájában történik, 
amely tartalmazza az ügyfél természetes 
személyazonosító adatait.  

- hitelesítés tényét be kell jegyezni a 
hitelesítések könyvébe, az ügyfélnek is 
alá kell írnia 
c) Ténytanúsítás 

- jogi jelentőségű tényt közhitelesen 
tanúsítása.  

- A tényeket jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni és erről készül a tanúsítvány  

-  okirat felmutatásának tanúsítása, 
- nyilatkozat vagy értesítés közlésének 

tanúsítása (pl.: felmondás), 
- gazdasági társaság közgyűlése, testületi 

ülés, és azon hozott határozat tanúsítása, 
d) Nyilvántartás adatainak tanúsítása 
- Cégnyilvántartás  
-  Ingatlan nyilvántartás 

(TakarNet).országos földhivatali 
számítógépes hálózat használata, a 
földhivatali adatok on-line távoli 
elérése). 

A hitelesítések könyvében iktatás  
- záradékkal ellátott tanúsítványok 

nyilvántartása 
- lehet papír alapú nyilvántartó könyv, 

vagy az országos kamara által 
jóváhagyott számítógépes program 

- fel kell tüntetni az elektronikus letéti 
tárban történő elhelyezést, 

hosszabbítást, törlést illetve másolat 
kiadását 

- papír alapú ill számítógépes 
nyilvántartás párhuzamosan nem 
vezethető 

A hitelesítési ügyek száma – 
közjegyző székhelyének azonosító 
száma/H/ ügy érkezés szerinti 
száma/érkezés évszáma 
 
A könyv tartalmazza:  
a) az évente újra kezdődő folyamatos 
ügyszámot, 
b) az ügyintézés időpontját, 
c) a fél nevét, lakóhelyét vagy 
elérhetőségét, 
d) az ügy tárgyát, 
e) a személyazonosság 
megállapításának módját 
f.) A hitelesítések nyilvántartó 
könyvébe be kell jegyezni azokat az 
adatokat is, amelyek kezelésére a 
közjegyzőt külön jogszabályok 
kötelezik. 
A nyilvántartó könyvében az ügy 
tárgyát  fel kell tüntetni: 
a) másolat hitelesítés, 
b) közhitelességű nyilvántartás 
adatainak tanúsítása, 
c) névaláírás hitelesítés, 
d) okirat felmutatása, 
e) fordítás hitelesítés, 
f) jogi jelentőségű tény tanúsítása, 
g) elektronikus letéti tárban történő 
elhelyezés, az elhelyezés 
meghosszabbítása, törlése, a letéti tárból 
papír alapú vagy elektronikus másolat 
kiadása. 
A névaláírás hitelesítésekor az ügyfél 
aláírását a megjegyzés rovat 
tartalmazza.  
Nyilvántartó könyv: 
- ügyek 1-es ügyszámmal kezdődnek  
-  ügyek érkezésének megfelelően 

folyamatosan növekednek. 
- minden oldalán fel kell tüntetni az 

évszámot és betelte esetén új 
nyilvántartó könyvet kell nyitni, 
melyben a korábbi könyvben 
szereplő ügyek számozását 
folytatni kell. 

- A közjegyző köteles a papír alapú 
nyilvántartó könyvet megnyitás 
céljából összefűzve, folyamatos 
oldalszámmal ellátva, a területi 
elnökség rendelkezésére bocsátani. 

- A területi elnökség tagja 
nyilvántartásba veszi  nyilvántartó 
könyv  sorszámát  

- Az elektronikus úton vezetett 
nyilvántartó könyv esetén 
névaláírás hitelesítésnél az ügyfél a 
program által elkészített, 
kinyomtatott űrlapot vagy az ahhoz 
csatolt külön lapot írja alá.  

- A folyamatos oldalszámozással 
ellátott hitelesítések nyilvántartó 
könyvét a tárgyévet követő év 
március hó 31-ig kell összefűzni. 

- A könyv betelte és összefűzése 
után a közjegyző az utolsó 
bejegyzés alatt aláírásával és 
hivatali bélyegző lenyomatával 
ellátva lezárja. 

- A könyvet annak beteltét követően 
át kell adni a területi kamara 
elnökségének.  

A kitöltés alapján „képződik” a 
hitelesítés közjegyzői ügyszáma 
 
Másolat elkészítése 
1. az ügyfél (az okiratot bemutató) 
személyi azonosságának megállapítása, 
okmányok 
2. Az eredeti okirat vizsgálata - jól 
olvasható, sértetlen  legyen.  
3. A másolat elkészítése fénymásolóval 
4. a hitelesítések nyilvántartó 
könyvének kitöltése  
5. A hitelesítési záradék elkészítése 
 
Záradék elkészítése 
A hitelesítési záradékban fel kell 
tüntetni, hogy 
a) a másolat eredeti okiratról vagy 
annak a kiadmányáról, másolatáról 
készült, 
b) a felmutatott okiraton volt-e 
illetékbélyeg, 
c) a másolat az eredetinek csak egy 
része, 
d) az eredeti okiraton változtatás, 
sérülés vagy aggályt keltő más 
körülmény észlelhető. 
A közjegyző az elektronikus úton 
készített másolatot és kivonatot 
minősített elektronikus aláírással látja 
el. Nem kell hitelesítési záradékkal 
ellátni az elektronikus okiratról készített 
kiadmányt és másolatot, ha az 
sérülésmentes papír alapú okiratról 
készült és tartalmazza a teljes okiratot, 
továbbá a közjegyző elektronikus 
aláírását és az időbélyegzőt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK17. Ön közjegyzői irodában 
dolgozik, mint irodavezető. Egy 
hagyatéki ügyben az egyik örökös 
érdeklődik, hogy megérkezett-e már 
az édesanyja, Tóth Sándorné 
Kovács Ilona hagyatéki irata. Meg 
kell állapítania, hogy megérkezett-e 
a leltár, és az iratokat elő kell 
vennie. (Megállapítja, hogy az 
örökhagyónak két gyermeke volt, 
hagyatéka egy lakásingatlan és egy 
bankszámlakövetelés, a közjegyző a 
tárgyalást kitűzte, de még nincs az 
idézés postázva.) Magyarázza el az 
ügyfélnek, hogy hogyan találta meg 
az aktát, és tájékoztassa, hogy eddig 
milyen intézkedések történtek! 
Irat megtalálása –névmutató, lajstrom 
A felvilágosítás 
- A közjegyző felvilágosítást ügyben 

szereplő félnek és meghatalmazottjának 
adhat 

- lehetővé teszi az irat megtekintését 
- másolatok illetve jegyzet készítését 
- Az eljárásban nem szereplő részére csak 

akkor adható felvilágosítás, ha a 
jogszabály erre lehetőséget ad, vagy 
valamennyi érintett fél hozzájárul 

- a jogosultság az ügyiratból állapítható 
meg 

- a felvilágosítást kérő személynek 
azonosítani kell magát: 

- - magánszemély személyi okmányokkal 
- ügyvéd, ügyész, jogtanácsos – pedig 

szakmai igazolványaikkal 
- BV-ben fogvatartott esetén az iratot 

átadókönyvvel meg kell küldeni a BV-
nek, az 3 napon belül köteles az iratot a 
közjegyzőnek visszaküldeni. 

- A végintézkedés eredeti példányát és 
azokat az iratokat, amelyeknek a 
megtekintését a közjegyző nem 
engedélyezte, illetve amelyekről 
felvilágosítás nem adható, a közjegyzői 
iroda az iratok közül kiemeli, és az 
iratok visszaérkezéséig zárt borítékban 
kezeli. 

-  A felvilágosítás során gondoskodni kell 
az iratok megőrzéséről, épségüknek 
védelméről. 

- A felvilágosításra jogosult személynek 
a tárgyalás (meghallgatás) helyéről és 
időpontjáról, az iratok hollétéről, 
továbbá arról, hogy az ügyben 
terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet, 
távközlési eszközön is adható 
felvilágosítás, ha az ügy és a 
felvilágosítást kérő személy 
azonosításához szükséges adatokat 
közli. 

 
Az ügyfél személyi azonosságának és így 
érdekeltségének megállapítása.  

A közjegyző a fél 
személyazonosságáról és szükség esetén 
a személyi adatairól köteles 
meggyőződni 
a) saját kezű aláírással és fényképpel 
ellátott hivatalos igazolványból, 
b) vagy személyazonosságát az a) pont 
szerint igazoló két azonossági tanú 
közreműködésével. 
- Ha az ügyfél a személyi azonosságát 
és lakcímét nem tudja igazolni, a 
felvilágosítás adása megegyezik a 
telefonossal (csak arra terjedhet ki, az 
iratokba nem tekinthet be stb.)  
- A közjegyzőnél elektronikus iktatás 
van, ahol a név alapján az irat ügyszáma 
megjelenik és ez alapján annak aktuális 
ügyintézési állapota is azonnal látható ( 
Iktatás – érkeztetés 
- félfogadási időben az arra 

felhatalmazott veszi át az iratokat, 
- a postán érkezőt – munka időben 

szintén 
- az átvételi iraton olvasható név és 

időpont kell legyen 
- érkeztetés napján az iratot 

bélyegzővel kell ellátni. Fel kell 
tüntetni: 

- - közjegyző neve, ügyszám, 
érkeztetés időpontja, módja, 
példányok és mellékletek száma, 
csatolt összege és neme, egyéb érték. 
Eredeti okmányt külön fel kell 
tüntetni 

- a hiány tényét is fel kell tüntetni 
- érkezési sorrendben nyilvántartásba 

kell venni 
- az ügyben érkezett utóiratot az eredeti 

szám alatt kell kezelni 
Közjegyző ügyszáma: a közjegyző 

székhelyének a MOKK által 
megállapított azonosító száma/Ü/ügy 
érkezés szerinti száma/érkezés 
évszáma/ sorszám 

Helyettesítés esetén a helyettesítet 
közjegyző számát kell  használni. 

MOKK általi azonosító: 
1. szám =  területi kamara 
2. szám = megye 
3. 4, 5 szám= közjegyző székhely 
- A közjegyző a nyilvántartást 

elektronikus sormában vezeti a 
MOKK által jóváhagyott 
számítógépes programmal. 

- a kézi nyilvántartást erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon és a 
rovatoknak megfelelően kell vezetni 
úgy, hogy az alkalmas legyen a 
címszó és az ügy tárgya szerinti 
keresésre. 

- Az utóirat érkezésének a napját és a 
tárgyát is fel kell tüntetni 

- Az iratok hollétét rövidített jelzéssel 
kell feltüntetni (nyilvántartásba vétel 
határnapja, tárgyalási nap, irattárba 
helyezés) 

- A nyilvántartás adatait havonta 
ellenőrzi kell, hogy időben történt-e 
meg az intézkedés, van-e késedelem 

A végintézkedések és más fontos iratok 
kezelése, őrzése: 
Ha az irathoz írásbeli magánokiratba 
foglalt végintézkedést vagy más olyan 
iratot mellékeltek, amelynek szakértői 
megvizsgálása válhat szükségessé, ezt 
az iratot páncélszekrényben vagy 
tűzbiztos lemezszekrényben külön kell 
őrizni, az iratok között pedig el kell 
helyezni a végintézkedés vagy más 
fontos irat hiteles másolatát.  
A közjegyzői ügyek nyilvántartása 

- érkezési sorrendben történik 
- a hagyatéki ügyekben a címszó 

az örökhagyó , más ügyekben 
a kérelmező neve 

- a kezdőiratot új számmal kell 
ellátni, az előzmény iratokat 
hozzá kell csatolni, és ezt az 
iratborítón fel kell tüntetni. 

A nyilvántartás rovatainak kitöltése 
- a kézi nyilvántartást erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon és a 
rovatoknak megfelelően kell vezetni 
úgy, hogy az alkalmas legyen a 
címszó és az ügy tárgya szerinti 
keresésre. 

- Az utóirat érkezésének a napját és a 
tárgyát is fel kell tüntetni 

- Az iratok hollétét rövidített jelzéssel 
kell feltüntetni (nyilvántartásba vétel 
határnapja, tárgyalási nap, irattárba 
helyezés 

- A nyilvántartásba és a 
mutatókönyvbe az ügyeket címszó 
(név) szerint kell bejegyezni. Az ügy 
iratait iratborítékba kell helyezni. Az 
iratokat időrendi sorrendben kell az 
iratborítóba elhelyezni. 

- Azokban a hagyatéki ügyekben, 
amelyeknek az iratai között 
végintézkedés található, az iratborító 
végintézkedés rovata mellett „V” 
jelzést kell alkalmazni. 

Adatok beszerzése – megkeresések 
on-line hozzáférése van  

- Cégnyilvántartás  
-  Ingatlan nyilvántartás (TakarNet) 

adataihoz. A TakarNet országos 
földhivatali számítógépes hálózat 
használata, a földhivatali adatok on-
line távoli elérése). Az elektronikus 
dokumentumként szolgáltatott e-
hiteles tulajdoni lap másolat olyan 
elektronikus okirat, amelyen szerepel 
a szolgáltató hitelesítő záradéka 
(tanúsítvány) és a szolgáltató fokozott 
biztonságú elektronikus aláírásával 
hitelesíti és elhelyezi rajta 
időbélyegzőjét. Az e-hiteles okirat 
bizonyító erejű, és igazolja, hogy az 
e-hiteles okirat az ingatlan-
nyilvántartási adatbázisból származik, 



és tartalma az időbélyegző által jelzett 
időpontban megegyezett az ingatlan-
nyilvántartási adatbázisban elektronikus 
formában rögzített közhiteles hatályos 
adatokkal. 

- Az ügyintézés gyorsítása érdekében az 
intézkedés megtételére, tudakozódásra és 
felvilágosítás adására távközlési és 
elektronikus eszköz vehető igénybe, ha 
a) a hívott (megkeresett) kiléte nem 
kétséges (beazonosítható), 
b) a közlés tudomásulvételére a hívott, 
megkeresett jogosult, és 
c) az ügyintézés ilyen módja nem ütközik 
jogszabályba. 
- Távközlési vagy elektronikus eszköz 
igénybevétele esetén az intézkedésről 
hivatalos feljegyzést kell készíteni, illetve 
a telefax, e-mail szövegét vagy igazoló 
példányát csatolni kell az iratokhoz. 
- A folyamatban lévő ügy iratait csak 
közjegyzői utasítás alapján lehet más 
hatósághoz elküldeni. 
A pótborítékon fel kell jegyezni, hogy az 
iratokat mikor és hová küldték el.  
Kitűzés – tárgyalási határnap 
megállapítása 

- A tárgyalási napra kitűzött 
ügyekről tárgyalási jegyzék 
készül. A jegyzék tartalmazza 
sorszámát, az ügyszámot, az ügy 
tárgyát, a tárgyalás időpontját és 
az örökhagyó nevét. 

- egy példányt a tárgyalások 
megkezdése előtt a tárgyalóterem 
ajtajára ki kell függeszteni.  

- hiányos benyújtás esettén –  HP-ra 
azonnal fel kell szólítani  
. Ha az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz 
eleget, de ragaszkodik a beadvány 
benyújtásához, a beadványt hiányosan is 
át kell tőle venni, azonban az iraton fel 
kell tüntetni, hogy a beadványt 
figyelmeztetés ellenére hiányosan 
nyújtotta be. 
- A közjegyző a hagyaték tárgyalására, és 
ha a végrendelet korábban kihirdetve nem 
lett, a végrendelet kihirdetésére határnapot 
tűz és arra megidézi 
a) a túlélő házastársat, továbbá 
b) végrendelet hiányában a törvényes 
örökösöket, 
c) végrendelet esetében a végrendeleti 
örököst és a köteles részre jogosultakat, 
d) az utóörököst, a hagyományost, a 
végrendeleti végrehajtót és azokat a 
hagyatéki hitelezőket, akik az eljárás 
megindítását kérték, vagy követelésüket 
bejelentették. 
Ha a végrendelet aggályosnak mutatkozik, 
vagy a törvényes örökösök a végrendelet 
ellenére is igényt jelentenek be a 
hagyatékra, az összes törvényes örököst 
meg kell idézni. 
- A hagyatéki tárgyalást olyan határnapra 
kell kitűzni, amelyen a megidézettek 

lakóhelyük távolságának 
figyelembevételével előreláthatólag 
meg tudnak jelenni. 
- Az idézésben az érdekeltet 
figyelmeztetni kell arra, hogy ha 
szabályszerű idézése ellenére a 
tárgyaláson nem jelenik meg, ez a 
hagyatéki tárgyalás megtartását és a 
határozathozatalt nem akadályozza. Ha 
a végrendelet kihirdetése a tárgyalás 
előtt nem történt meg, az idézésben az 
érdekeltekkel közölni kell a végrendelet 
lényeges tartalmát. 
- Ha az örökös ismeretlen helyen 
tartózkodik, a közjegyző a tárgyalás 
kitűzésével egyidejűleg hirdetményt 
bocsát ki, amelyet az örökös utolsó 
ismert belföldi lakóhelye - ennek 
hiányában tartózkodási helye - szerint 
illetékes polgármesteri hivatalnál 
tizenöt napig kell kifüggeszteni. A 
szabályszerűen megidézett örökös vagy 
más érdekelt meg nem jelenése a 
hagyatéki tárgyalás megtartását és a 
határozathozatalt nem akadályozza. 
.- A hagyatéki tárgyalást a közjegyző 
hivatali helyiségében kell megtartani. 
Ha még nincs kézbesítve az idézés, az 
ügykezelő a személyesen megjelent és 
személyi azonosságát igazoló 
örökösnek azonnal kézbesíti is az 
idézést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK18. Ön közjegyzői irodában dolgozik. 
Egy joghallgató az iránt érdeklődik, 
milyen feltételekkel lehetne közjegyző. 
Magyarázza el a közjegyzővé válás 
követelményeit és menetét! 
A közjegyzőjelöltté válás követelményei 
- közjegyzőség része az 

igazságszolgáltatásnak, 
-  célja a jogviták kialakulásának 

megelőzése, a jogi prevenció. 
-  A közjegyző a jogászi 

munkamegosztásban a bíró és az 
ügyvéd között foglal helyet, a 
szabadfoglalkozású hivatásgyakorlás és 
a bíróéhoz hasonló kötelmek együttesen 
biztosítják e cél érvényesülését.  

- utánpótlását a közjegyzőjelöltek és a 
közjegyzőhelyettesek biztosítják.. 

-Közjegyzőjelöltként kérelemre a területi 
kamara névjegyzékébe a területi kamara 
elnöksége azt veheti fel, aki: 
a) magyar állampolgár, 
b) büntetlen előéletű, 
c) egyetemi jogi végzettséggel 
rendelkezik, 
d) igazolja, hogy a kamara területén 
működő közjegyzővel közjegyzőjelölti 
munkakör betöltésére munkaszerződést 
kötött. 
A közjegyző-helyettessé válás 
követelményei 
- utánpótlást a közjegyzőjelöltek és a 

közjegyzőhelyettesek biztosítják.  
- Közjegyző-helyettesként a kamara 

névjegyzékébe azt a kérelmezőt lehet 
felvenni, aki magyar állampolgár, 
büntetlen előéletű, egyetemi jogi 
végzettséggel rendelkezik, jogi 
szakvizsgával rendelkezik, és igazolja, 
hogy a kamara területén működő 
közjegyzővel munkaszerződést kötött. 

- A közjegyzőjelölt és a 
közjegyzőhelyettes a közjegyzővel áll 
munkaviszonyban. 

- A közjegyzőjelölt és a 
közjegyzőhelyettes munkabérét a 
bírósági fogalmazó, illetve a bírósági 
titkár illetményére is figyelemmel kell 
megállapítani. 

- A közjegyzőjelöltet és a 
közjegyzőhelyettes a közjegyző 
valamennyi közjegyzői ügykörben 
köteles foglalkoztatni és a gyakorlati 
képzéséről gondoskodni. 

A közjegyzővé válás követelményei 
- az állam felségjogából levezethető 

feladatokat lát el, közjogi jellegű 
jogosítványainak megfelelő 
gyakorlásában az állam és a közösség 
egyaránt érdekelt. ezért a törvény 
kamarai szervezetben fogja össze, és a 
kamarára hárítja a közjegyzői szervezet 
belső igazgatásának feladatait, az állami 
feladatok végrehajtásának ellenőrzését 
pedig a kötelező tagság révén biztosítja. 
- A közjegyző a foglalkozásának 

gyakorlására nem a kamarai tagság 
elnyerésével szerez jogosultságot, 
hanem megfordítva, az igazságügyi 
feladatokat ellátó miniszteri 
kinevezéssel (jelenleg Közigazgatási 
és igazságügy miniszteri) létesül a 
kamarai tagság.  

- A közjegyzőkre háruló 
igazságszolgáltatási feladatok 
zavartalan ellátása és az 
állampolgárok érdeke behatárolja a 
közjegyzői állások számát, indokolttá 
teszi székhelyük és illetékességi 
területük kötött jellegét. A közjegyzőt 
a miniszter nevezi ki határozatlan 
időre. 

- A kinevezés tartalmazza a közjegyző 
székhelyét. Egy székhelyre több 
közjegyzőt is ki lehet nevezni. 

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki 
- magyar állampolgár, 
- az országgyűlési képviselők 
választásán választható, 
- egyetemi jogi végzettséggel 
rendelkezik, 
- a jogi szakvizsgát letette, 
- legalább 3 évi közjegyzőhelyettesi 
gyakorlatot igazol, (gyakorlatnak 
megfelel a legalább 3 éves bírói, 
ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy 
közjegyzői gyakorlat.) 
Nem nevezhető ki közjegyzővé az, 

 aki büntetett előéletű, 
 aki jogi képesítéshez kötött 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 
 akivel szemben a bíróság 

kényszergyógykezelést alkalmazott 
(utána még három évig), 

 akit a közjegyzői fegyelmi bíróság 
jogerős határozattal hivatalvesztés 
fegyelmi büntetéssel sújtott, a határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 10 
évig, 

 aki egészségi állapota miatt vagy más 
okból a hivatás ellátására alkalmatlan, 

 aki életmódja vagy magatartása miatt 
a közjegyzői hivatás gyakorlásához 
szükséges közbizalomra érdemtelen, 

 akivel szemben összeférhetetlenségi 
ok áll fenn és nem vállalja, hogy 
kinevezése esetén  
azt az eskütétel időpontjáig 
megszünteti.  
A közjegyzők esetében a miniszter, a 
közjegyzőhelyettesek és 
közjegyzőjelöltek esetében a közjegyzői 
kamara illetékes szervei rendelkeznek 
az előírt feltételek ellenőrzésének, az 
ehhez szükséges adatkezelésnek a 
jogával. 
A közjegyzői kinevezés menete – 
pályáztatás, kinevezés 

- A közjegyzői állást pályázat 
útján kell betölteni.  

- Annak a területi kamarának az 
elnöksége, amelynek területén 

a megüresedett közjegyzői 
állás van, a pályázatot 
meghirdeti, és a pályázók 
közül javaslatot tesz a 
kinevezésre. A területi 
elnökség a pályázati 
hirdetményt a pályázati 
határidő lejártát megelőző 
tizenötödik napig közzéteszi a 
Hivatalos Értesítőben és egy 
országos napilapban. A 
hirdetményben a pályázati 
határidő utolsó napját naptár 
szerint kell meghatározni 

- .A hirdetményben fel kell tüntetni 
a) a közjegyzői kinevezéshez szükséges 
törvényi feltételeket és a kinevezést 
kizáró okokat, 
b) a pályázathoz mellékelendő iratok 
körét és a Ktv-ben foglalt feltételek 
igazolásának módját, továbbá 
c) a pályázat leadásának módját és a 
pályázati határidőt. 
A pályázatot ahhoz a területi kamarai 
elnökséghez kell benyújtani, amelyik a 
pályázati hirdetményt közzétette.  
A területi elnökség a pályázati határidő 
leteltétől számított 30 napon belül a 
pályázatokat elbírálja, kinevezési 
javaslatot készít, és azt felterjeszti a 
közigazgatási és igazságügyi 
miniszterhez. A miniszter a közjegyzői 
állást a területi elnökség által javasolt 3 
jelölt egyikének kinevezésével tölti be. 
A közjegyző a kinevezését követő 3 
hónapon belül a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara elnöke előtt esküt 
tesz. Ezt megelőzően bemutatja a 
bélyegzőjét, aláírás mintáját és a 
hivatali helyiségének a hivatás 
gyakorlására való alkalmasságát 
megállapító kamarai igazolást, igazolj 
továbbá, hogy kötelező 
felelősségbiztosítást kötött és 
megszüntette az összeférhetetlenséget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK19. Ön ügyvédi irodában dolgozik. 
Amíg az ügyvéd megérkezik, a 
beérkező ügyfelet világosítsa fel az 
alapvető ügyvédi tevékenységek 
típusairól és az ügyvédi tevékenység 
alapvető elveiről! 
 
Alapvető ügyvédi tevékenységek: 
A klasszikus ügyvédi tevékenységek 
- az ügyfél képviselete peres eljárásban 
- védelem büntetőügyben 
- jogi tanácsadás 
- szerződés, beadvány és más irat 
készítése 
- az ezekhez kapcsolódó pénz és 
értéktárgy letéti kezelése 
Az alapvető ügyvédi tevékenységek 
ellenérték fejében történő rendszeres 
ellátására – ha törvény másképpen nem 
rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult. 
Az ügyvédi tv. alapján ellátható kibővült 
ügyvédi tevékenységek:  

 adótanácsadás, 
 társadalombiztosítási tanácsadás,  
 pénzügyi és egyéb üzletviteli 

tanácsadás, 
 ingatlanközvetítés, 
 szabadalmi ügyvivői tevékenység, 
 olyan tevékenység, amelyre - helyi 

önkormányzati rendelet kivételével - 
jogszabály felhatalmazza, 

 közvetítői tevékenység (külön 
törvényben szabályozott eljárásban), 

 közbeszerzési békéltetői tevékenység, 
valamint hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység (külön törvényben 
szabályozott eljárásban), 

 a cég - általa készített - létesítő 
okiratának és e cég bejegyzési 
(változásbejegyzési) kérelme további 
mellékleteinek elektronikus okirati 
formába alakítása. 

 külön törvényben szabályozott 
közbeszerzési békéltetői tevékenység, 
valamint hivatalos közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység, 

 cég székhelyének biztosítása (székhely 
szolgáltatás). 
Charta az ügyvédi hivatás alapelveit, és 
alapértékeit 10 összefoglaló pontban 
határozta meg: 
1. Az ügyvéd függetlensége, szabad 
eljárás az ügyfél ügyében 
2. Az ügyvéd joga és kötelezettsége, hogy 
bizalmasan kezelje a megbízó ügyét és 
betartsa a hivatásából fakadó titoktartási 
kötelezettséget 
3. Különböző ügyfelek között, illetve az 
ügyfél és az ügyvéd közötti érdekütközés 
elkerülése 
4. A jogászi hivatás méltósága és 
becsülete, az ügyvéd feddhetetlensége és 
jó hírneve 
5. Az ügyfél iránti hűség 
6. Tisztességes díjak megállapítása 
7. Az ügyvéd szakmai hozzáértése 

8. Kollégák tisztelete 
9. A jogállam és a tisztességes 
igazságszolgáltatás tisztelete 
10. A jogászi hivatás önszabályozása 
 
1. Az ügyvéd függetlensége, szabad 
eljárás az ügyfél ügyében 
1. Az ügyvéd függetlensége, szabad 
eljárás az ügyfél ügyében 
Az ügyvéd e tevékenységében szabad és 
független. Az ügyvéd nem vállalhat 
olyan kötelezettséget, amely a 
hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti. 
Az ügyvéd függetlenségét – több jogi 
szakmához hasonlóan – az 
öszzeférhetetlenségi szabályok is 
biztosítják.  
Az ügyvéd 
a) nem állhat munkaviszonyban, 
szolgálati viszonyban, munkavégzési 
kötelezettséggel járó más 
jogviszonyban; nem lehet 
közalkalmazott, köztisztviselő, 
közjegyző és főállású polgármester, 
b) nem végezhet személyes 
közreműködéssel vagy korlátlan anyagi 
felelősséggel járó vállalkozói 
tevékenységet. 
(2) Nem esik az előbbi tilalma alá 
a) a tudományos, művészeti és 
sporttevékenység, 
b) az oktatói tevékenység, 
c) a nem igazságügyi szakértői 
tevékenység, 
d) a választott bírói tevékenység, 
e) az országgyűlési, európai parlamenti, 
helyi önkormányzati képviselői 
jogviszony, 
f) a munkaviszony nélküli igazgatósági 
és felügyelő-bizottsági tagság, 
g) a kuratóriumi tagság és 
tisztségviselés. 
Az ügyvéd az összeférhetetlenségi okot 
a bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül köteles az ügyvédi kamarának 
bejelenteni. 
Az ügyvéd 2 évig nem járhat el annál a 
bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó 
hatóságnál, amelynél az ügyvédi 
kamarai tagsága előtt bíró, ügyész vagy 
a nyomozó hatóság tagja volt. 
Az ügyvéd Magyarország valamennyi 
bírósága és hatósága előtt eljárhat. 
Jogszabály-szerkesztési szempont miatt 
a törvény a bíróság és a hatóság 
kifejezéseket gyakran összevonja, ezért 
ahol a törvény hatóságot említ, ott a 
bíróságot is érteni kell. Miután vannak 
olyan jogesetek, amelyek nem a 
hatóságok előtt zajlanak, a törvény 
kimondja, hogy az ügyvéd minden 
ügyben elláthatja a megbízó jogi 
képviseletét. Ez azonban nem érinti a 
különböző jogszabályoknak az ügyfél 
személyes eljárási kötelezettségét előíró 
rendelkezéseit (pl. házasságkötés vagy a 

közös megegyezéses bontóperben az 
ügyfél személyes megjelenésre is 
szükség van). 
2. Az ügyvéd joga és kötelezettsége, 
hogy bizalmasan kezelje a megbízó 
ügyét és betartsa a hivatásából fakadó 
titoktartási kötelezettséget 
Ügyvédet mindenki szabadon 
választhat. 
- titoktartási kötelezettség terheli 

minden olyan tényt és adatot illetően, 
amelyről a hivatásának ellátása során 
szerzett tudomást.  

- E kötelezettség független az ügyvédi 
megbízási jogviszony fennállásától, 
és az ügyvédi működés megszűnése 
után is fennmarad.  

- A titoktartási kötelezettség kiterjed az 
általa készített és a birtokában levő 
egyéb iratra is, ha ez a titoktartás 
körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz.  

- A megbízó, a jogutódja és a 
törvényes képviselője a titoktartási 
kötelezettség alól felmentést adhat.  

- Az olyan tényről és adatról, amelyről 
mint védő szerzett tudomást, az 
ügyvéd és az alkalmazott ügyvéd 
felmentés esetén sem hallgatható ki 
tanúként.  

- A titoktartási kötelezettség az 
ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, 
az ügyvédi szervekre, ezek 
tisztségviselőire és alkalmazottaira 
megfelelően irányadó.  

- A titoktartásra kötelezett személy az 
ügyvédi titkot mindenkivel szemben 
köteles megőrizni.  

- Az ügyvéd különösen köteles 
tiszteletben tartani a másik ügyvédet 
terhelő titoktartási kötelezettséget, a 
titoktartás alá tartozó adatot, tényt 
nem fürkészheti ki, ilyet jogellenesen 
nem szerezhet, illetve nem használhat 
fel.  

3 Különböző ügyfelek között, illetve az 
ügyfél és az ügyvéd közötti 
érdekütközés elkerülése  
- Az ügyvéd a megbízójával szemben 
mástól megbízást nem vállalhat el. 
Korábbi megbízójával szemben az 
ügyvéd megbízást akkor vállalhat el, ha 
a korábbi és az új ügy között nincs 
összefüggés, korábbi munkáltatójával 
szemben pedig akkor, ha a 
munkaviszony (szolgálati, alkalmazotti 
jogviszony) legalább 3 éve megszűnt, és 
munkavállalóként az ügy intézésében 
nem vett részt.  
- Ha az ügyvéd felek megbízásából 
szerződéskötésében működik közre, és 
azok részére együttesen fejt ki okirat-
szerkesztési tevékenységet, akkor az 
ilyen szerződésből keletkező 
jogvitákban egyik fél képviseletét sem 
láthatja el, kivéve ha az ellenérdekű 



felet a szerződéskötésnél másik ügyvéd 
képviselte.  
5.Az ügyfél iránti hűség 
- A megbízó megbízása alapján jár el.  

- Az ügyvéd a hatóság kirendelése 
alapján is eljárhat.  

- a hivatásának gyakorlásával - törvényes 
eszközökkel és módon -elősegíti 
megbízója jogainak érvényesítését és 
kötelezettségeinek teljesítését. 
Közreműködik abban, hogy az 
ellenérdekű felek a jogvitáikat 
megegyezéssel intézzék el. 

- Az ügyvéd nem köteles a megbízást 
elfogadni, és az elfogadott megbízást 
bármikor, indokolás nélkül, írásban 
felmondhatja. A felmondási idő a 
megbízó értesítésétől számított 15 nap. 
Az ügyvéd a felmondási idő alatt is 
köteles a megbízó érdekében eljárni. 

- Az ügyvéd az általa okozott kárért a 
alapján felel annak, akinek kárt okozott. 

-  Az ügyfelek bizalmának erősítését és a 
károk megtérítésének biztonságát 
szolgálja az ügyvédi 
felelősségbiztosítás, amelyet az ügyvédi 
működés tartama alatt fenn kell tartani. 
A felelősségbiztosítás az ez idő alatti 
károkozó cselekményhez kötődik.  

- A felelősségbiztosítás az ügyvéddé 
válás feltételei között is szerepel, ha az 
ügyvéd ilyet nem köt, nem vehető fel a 
kamarába, vagy ha e feltétel nem áll 
fenn folyamatosan, kamarai tagságát 
meg kell szüntetni.  

- felróhatóság hiányában is felelősséggel 
tartozik a visszaszolgáltatási vagy 
elszámolási kötelezettséggel átvett 
pénzért és értéktárgyért. Mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
hiányt elháríthatatlan külső ok idézte 
elő. 

6. Tisztességes díjak megállapítása 
- Az ügyvédet a tevékenységéért 
megbízási díj és költségtérítés illeti meg. 
- Az ügyvédi megbízási díj szabad 
megállapodás tárgya. 
- A kirendelt ügyvédi óradíj 2007. év 
január 1-jétől 3000 forint. 
- köteles a megbízó részére átvett pénzről 
vagy egyéb értékről a megbízót 
haladéktalanul értesíteni.Az ügyvéd az 
átvett pénzből beszámítással kielégítheti a 
megbízójával szemben megbízási díj és 
költségtérítés címén fennálló követelését. 
Az ügyvéd a beszámítási jog 
gyakorlásáról a megbízót írásban köteles 
értesíteni. Nincs helye a beszámításnak, 
ha a pénzt nem a megbízó részére kell 
kiadni, 
7. Az ügyvéd szakmai hozzáértése 
- folyamatosan fejlessze tudását, 

naprakészen ismerje a megjelenő új 
jogszabályokat és az irányadó bírói 
gyakorlatot. 

- Egyedi bírósági ügyekről, ítéletekről, 
az általa képviselt ügyekről csak 
tárgyilagosan, bizonyítható tények 
alapján az ügyvédi hivatáshoz méltó 
hangnemben nyilatkozhat, ilyen 
szereplése során tartózkodjék 
személyének előtérbe álltásától. 

- Hatóság előtt tett nyilatkozatai, 
beadványai és különösen perbeszédei 
legyenek jogilag megalapozottak, 
igényesek. 

-  A Kúriához előterjesztett 
felülvizsgálati kérelmek és az 
Alkotmánybírósághoz benyújtott 
indítványok színvonalára különös 
gondot fordítson.  

- biztosítsa az ügyvédjelölt részére az 
ügyvédjelölti oktatásban való 
részvétel lehetőségét. 

8. Kollégák tisztelete 
- kerülnie kell a másik ügyvédet sértő 

megjegyzéseket, a másik ügyvéd 
lejáratását. 

-  a peren kívüli egyezséggel 
kapcsolatos levelezését vagy ajánlatát 
az eljárásban felhasználhatja,  

- az ellenérdekű fél jogi képviselőjétől 
érkezett levélre, ajánlatra vagy 
megkeresésre az ügyfelével történő 
egyeztetés után késedelem nélkül 
válaszoljon. 

- távolléte esetén büntetőügyben, 
pártfogó ügyvédként vagy 
ügygondnokként helyettesítéséről 
köteles gondoskodni, polgári perben - 
az ügy természetétől függően - 
intézkedik helyettesítéséről. 

- a korábban eljárt ügyvéd munkájával 
kapcsolatban ügyfele előtt csak eltérő 
jogi álláspontját közölheti,.  

- egymással szemben fokozott 
igényességgel teljesítsék 
kötelezettségeiket. 

-  a kar tagjaival jó kollegiális 
kapcsolatot tartson fenn, s ennek 
körében a kölcsönös bizalmon 
alapuló udvariasság jellemezze 
munkáját. 

- hivatásuk gyakorlása során egymással 
nézeteltérésük, vitájuk támad, 
törekedniük kell a vita békés 
eszközökkel történő rendezésére. 
Szükség esetén vegyék igénybe a 
kamara egyeztető fórumait. 

- köteles tartózkodni az ügyfélszerzés 
minden tisztességtelen formájától. 

9. A jogállam és a tisztességes 
igazságszolgáltatás tisztelete 
- hivatását a legjobb tudása szerint, 

lelkiismeretesen, a jogszabályok, 
megtartásával kell gyakorolnia, 
tevékenységében köteles mindenkor 
az ügyvédi hivatáshoz méltó 
magatartást tanúsítani.  

- nem működhet közre, ha az a 
hivatásával nem egyeztethető össze, 

Ha az ügyvéd hatóság részéről 
jogsértést észlel, és a rendelkezésre 
álló eszközökkel ezt nem képes 
elhárítani, forduljon az Ügyvédi 
Kamarához. 

10. A jogászi hivatás önszabályozása 
-Valamennyi bíróság és hatóság előtt 
eljárhat, és minden ügyben elláthatja a 
megbízó jogi képviseletét.  
- Magyarország területén kívül az 

érintett állam szabályai szerint 
folytathat ügyvédi tevékenységet,  

- Az ügyvédi hivatás gyakorlásának 
törvényi feltétele a kamarai tagság. 
Az ügyvédi kamara olyan 
köztestület, amely az ügyvédek 
önszabályozásával, szakmai 
irányításával, érdekképviseletével 
kapcsolatos feladatokat látja el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K20. Ön ügyvédi irodában dolgozik. A 
felháborodott ügyfél panasszal kíván 
élni az ügyvédi kamaránál. 
Tárgyilagosan világosítsa fel a kamara 
fogalmáról, típusairól és szervezeti 
felépítéséről! 
Az ügyvédi kamara fogalma 
- Ügyvédi tevékenységet az végezhet, aki 
a kamara tagja, és az ügyvédi esküt letette. 
- Az ügyvédi kamara olyan köztestület, 
amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, 
önálló költségvetéssel rendelkezik; ellátja 
a törvényben, az alapszabályában és a 
szabályzatában a hatáskörébe utalt 
feladatokat. Az ügyvédek 
önszabályozásával, szakmai irányításával, 
érdekképviseletével kapcsolatos 
feladatokat látja el. 
- A kamara a tagjai közé felvett ügyvédet 
nyilvántartásba veszi, és arcképes 
igazolvánnyal látja el. Az ügyvédi kamara 
az ügyvédek szakmai irányításával, 
érdekképviseletével kapcsolatos 
közfeladatokat látja el. Ennek során 
a) gondoskodik az ügyvédek jogainak 
védelméről, elősegíti a kötelezettségeik 
teljesítését, szervezi a szakmai 
továbbképzésüket, 
b) véleményt nyilvánít az ügyvédi 
tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben, 
c) dönt az ügyvédek kamarai tagságának 
keletkezéséről és megszűnéséről, 
d) vezeti az ügyvédi névjegyzékeket, 
e) önállóan vagy más szakmai kamarával 
együtt országos levéltárat működtet és tart 
fenn. 
Az ügyvédi kamara típusai: 
Megkülönböztetjük a Magyar Ügyvédi 
Kamarát és a területi kamarákat. 
A területi kamara működési területe a 
törvényszékek illetékességi területével 
azonos. 
A területi kamara elnevezésében utalni 
kell az illetékességi területére. 
A területi kamara szerveinek, egyéb 
bizottságainak és tisztségviselőinek 
feladatát, hatáskörét, működését és 
eljárási rendjét a területi kamara 
alapszabálya határozza meg. Az ügyvéd 
Magyarországon egy kamara tagja lehet, 
és ennek a kamarának a területén tarthat 
fenn irodát és alirodát. 
 A Magyar Ügyvédi Kamara és szervei  
A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, 
az ügyvédek országos szervezete, amely 
önálló ügyintéző szervezettel és 
költségvetéssel rendelkezik. Országos 
hatáskörrel ellátja a törvényben, az 
alapszabályában és a szabályzataiban 
meghatározott feladatokat. 
A Magyar Ügyvédi Kamara tagjai a 
területi kamarák. A Magyar Ügyvédi 
Kamara székhelye: Budapest. 
Szervei: 
a) a teljes ülés 

- megválasztja és beszámoltatja az 
elnököt, az elnökséget, a bizottságokat 
és tagjaikat, 
- elfogadja a költségvetést és a 
költségvetési beszámolót, 
- elfogadja az Alapszabályt 
b) az elnökség 
- összehívja a teljes ülést, javaslatot tesz 
az ülés napirendjére, előkészíti a teljes 
ülés működését, megszervezi a teljes 
ülés határozatainak végrehajtását, 
- előterjeszti a Magyar Ügyvédi Kamara 
költségvetését és a költségvetési 
beszámolót, tevékenységéről beszámol 
a teljes ülésnek, 
- másodfokon határoz az ügyvédek 
kamarai felvételéről és kamarai 
tagságának megszűnéséről, a kamarai 
felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről 
c) a fegyelmi bizottság 
- fegyelmi ügyekben tárgyalásokat tart, 
- fegyelmi határozatokat és 
intézkedéseket hoz, 
- fegyelmi büntetéseket szab ki 
d) az összeférhetetlenségi bizottság 
- a hozzá érkezett kezdeményezést, 
illetve bejelentést megvizsgálja, 
- az általa vizsgált ügyekben javaslatot 
tesz a Magyar Ügyvédi Kamara 
Elnökségének 
e) a választási bizottság 
- összeállítja a választói névjegyzéket, 
- lebonyolítja a választást, 
- elbírálja a választásokkal kapcsolatos 
kifogásokat 
f) az ellenőrző bizottság 
- ellenőrzi a Magyar Ügyvédi Kamara 
gazdasági és pénzügyi munkáját, 
- szükség szerint, de évente legalább 
egyszer beszámol az általa végzett 
vizsgálatokról 
Területi Kamarák):A területi ügyvédi 
kamara köztestület, amely képviseleti, 
ügyintézői szervezettel, önálló 
költségvetéssel rendelkezik; a működési 
területén ellátja a törvényben, az 
alapszabályában és a szabályzatában 
hatáskörébe utalt feladatokat. A területi 
kamara működési területe a Fővárosi 
Törvényszék és a törvényszékek 
illetékességi területével azonos. A 
területi kamara elnevezésében utalni 
kell az illetékességi területére. 
Szervei: 
a) a közgyűlés 
- megválasztja a Magyar Ügyvédi 
Kamarába küldött tagokat, 
- javaslatot tesz az ügyvédeket érintő 
kérdésekben a Magyar Ügyvédi 
Kamarának, 
- elfogadja a területi kamara 
alapszabályát 
b) a területi kamara elnöksége 
- összehívja a területi kamara 
közgyűlését, javaslatot tesz 
napirendjére, előkészíti a közgyűlés 

működését, megszervezi a közgyűlés 
határozatainak végrehajtását, 
- előterjeszti a területi kamara 
költségvetését és a költségvetési 
beszámolót, tevékenységéről beszámol 
a közgyűlésnek, 
- első fokon határoz az ügyvédek 
kamarai felvételéről és kamarai 
tagságának megszűnéséről, a kamarai 
felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről, 
c) a fegyelmi bizottság 
- fegyelmi ügyekben tárgyalásokat tart, 
- fegyelmi határozatokat és 
intézkedéseket hoz, 
- fegyelmi büntetéseket szab ki 
d) az összeférhetetlenségi bizottság 
- a hozzá érkezett kezdeményezést, 
illetve bejelentést megvizsgálja, 
- az általa vizsgált ügyekben javaslatot 
tesz a területi ügyvédi kamara 
elnökségének 
e) az ellenőrző bizottság 
- ellenőrzi az ügyvédi kamara gazdasági 
és pénzügyi munkáját, 
- szükség szerint, de évente legalább 
egyszer beszámol az általa végzett 
vizsgálatokról 


