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A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének 5/2020. (VI. 24.) utasítása 

 

a közjegyző közreműködési kötelezettsége alóli mentesítés megszüntetésének 

szabályairól 

 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi 

készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 127. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a következő utasítást adom ki: 

 

1. § A jelen utasítás a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére a veszélyhelyzet ideje 

alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. r. 31. §-ának 

(12) bekezdésében szabályozott a közjegyző közreműködési kötelezettsége alóli mentesítés (a 

továbbiakban: mentesítés) megszüntetésének szabályait állapítja meg. 

 

2. § A közjegyző székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi 

kamara) elnöke a mentesítést megszünteti: 

a) ha a mentesítés oka már nem áll fenn, 

b) a közjegyző kérelmére. 

 

3. § (1) A mentesítés megszüntetése iránti eljárásban (a továbbiakban: eljárás) az elektronikus 

kapcsolattartás kötelező. Az eljárásban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt alkalmazni kell. A területi kamara 

elnöke az elektronikus kapcsolattartás során a területi kamara hivatali elektronikus 

elérhetőségét használja. 

(2) Az eljárás során előterjesztett beadványokat a közjegyző hivatali elektronikus aláírásával 

kell ellátni. A beadványhoz eredetben vagy másolatban okirat csatolható. A másolatban csatolt 

okiratokat a közjegyző hivatali elektronikus aláírásával kell ellátni. 

(3) Ha a beadvány hiányos, a területi kamara elnöke a közjegyzőt legfeljebb 8 napos határidő 

tűzésével a hiányok pótlására hívja fel. 

(4) Az eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénynek a határidők 

számítására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell, az ítélkezési szünetre vonatkozó 

szabályokat azonban nem lehet alkalmazni. 

(5) Az eljárásban igazolási kérelem és kézbesítési kifogás előterjesztésének nincs helye. 

(6) A területi kamara elnökének határozatát nem kell megindokolni. A területi kamara 

elnökének határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

(7) A területi kamara elnökének határozata – a közlés eredményétől függetlenül – a 

meghozatalát követő naptól hatályos. 

 

4. § A mentesítés megszüntetése iránti kérelmét a közjegyző nem köteles megindokolni. 

 

5. § (1) A közjegyző fegyelmi felelősség terhe mellett haladéktalanul, de legkésőbb 3 

munkanapon belül köteles bejelenteni a területi kamara elnökének, ha a mentesítés feltételei 

megszűntek. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésre a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

6. § (1) A területi kamara elnöke a 4. § szerinti kérelem tárgyában annak beérkezését – 

hiánypótlás elrendelése esetén a hiányok pótlását – követő 3 munkanapon belül dönt. 
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(2) A területi kamara elnöke az okot adó körülményről történt tudomásszerzésétől számított 3 

munkanapon belül dönt a mentesítés megszüntetéséről. 

 

7. § (1) A területi kamara elnöke a mentesítés tárgyában hozott határozatát a meghozatalát 

követően nyomban közli a közjegyzővel és a MOKK-kal. 

(2) A MOKK haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül gondoskodik a mentesítés 

tényének a MOKK honlapjáról történő törléséről. 

(3) A MOKK a mentesítésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az érintett közjegyző 

nevét, a mentesítéssel érintett közjegyzői székhelyet és a mentesítés időtartamát tartalmazza. 

 

8. § A jelen utasítás 2020. június 25. napján lép hatályba. 

 

9. § A jelen utasítás a veszélyhelyzet megszűnését követő harmadik hónap első napján hatályát 

veszti. 

 

Budapest, 2020. június 24. 

 

Dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 


