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23/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat 

a közjegyzői pénzletétről 

 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. § 

(1) bekezdés 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot adja ki: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:56. §-

a szerinti közjegyzői pénzletétre az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi 

XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.), a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény (a továbbiakban: Pp.), a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 

19/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Kjlr.) és a közjegyzői díjszabásról szóló 

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) rendelkezéseit e szabályzat 

rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. 

(2) Ahol e szabályzat letétet említ, ott ezen pénzletétet kell érteni. 

 

Kérelem a pénz letétként történő elfogadása iránt 

 

2. § (1) A pénz letétként történő elfogadása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos 

helyiségében a letevő vagy képviselője személyes megjelenése útján, négy példányban, a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által a közjegyzői ügyvitel 

szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 12. §-a szerint rendszeresített és hiánytalanul 

kitöltött formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

(2) A kérelmet postai és elektronikus úton nem lehet előterjeszteni. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a Kjnp. 6. §-ának (1) bekezdésében és a Kjlr. 15. §-ában 

meghatározott adatokon túl: 

a) a természetes személy letevő anyja nevét és születési idejét, születési helyét, a szervezet 

letevő nyilvántartási számát és nyilvántartását vezető szerv elnevezését [Pp. 170. § (1) bek. b) 

pont, 7. § (1) bek. 2-3. pont], 

b) a természetes személy jogosult anyja nevét és születési idejét, a szervezet jogosult 

nyilvántartási számát és nyilvántartását vezető szerv elnevezését [Kjlr. 21. § (2) bek. b) pont], 

c) az arról való nyilatkozatot, hogy a letevő lemond-e a visszavétel jogáról [Pp. 49. § (3) bek.]; 

d) ha az őrzés határozott idejű, az őrzési időt [Kjnp. 36/O. § (1) bek.]; 

e) annak a magyar forintban vezetett fizetési számlának a számát ‒ külföldi pénzügyi 

szolgáltatónál vezetett fizetési számla esetén nemzetközi bankszámlaszámát (IBAN) ‒, 

valamint e számla felett rendelkezésre jogosultjának a nevét, amelyről a letevő a MOKK letéti 

számlájára meg fogja fizetni a letétbe helyezendő pénzösszeget és az eljárás költségeit [Kjlr. 4. 

§ (2) bek.]. 

(4) A kérelemben a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat 

a) nem kell megadni, ha a jogosult személye bizonytalan, 

b) jogosulti együttesség esetében az összes jogosultra vonatkozóan meg kell adni. 

(5) Ha a letevő képviselő útján jár el, a képviselőnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell 

képviseleti jogosultságát, a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot pedig a kérelemhez 

mellékelni kell. 

 

Hiánypótlás, a kérelem visszautasítása a hiánypótlási kötelezettség teljesítésének 

elmulasztása okán 

 

3. § (1) Ha a kérelmet a letevő  
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a) nem a 2. § (1) bekezdésében meghatározott formanyomtatványon terjeszti elő, 

b) a formanyomtatványt nem töltötte ki hiánytalanul, 

c) a formanyomtatványhoz a szükséges mellékleteket nem csatolta, vagy 

d) a letevő képviselője nem igazolta hitelt érdemlő módon képviseleti jogosultságát, 

a közjegyző a Kjnp. 10. §-a b) pontjának alkalmazásával ‒ a visszautasítás, valamint a (4) 

bekezdés szerinti díj megfizetésének terhére történt figyelmeztetés mellett ‒ hiánypótlási 

felhívást bocsát ki, melyhez mellékeli a benyújtott kérelem formanyomtatvány három 

példányát. 

(2) Ha a letevő a hiányokat határidőben maradéktalanul, a visszaadott három 

formanyomtatvány újbóli ‒ a közjegyző hivatalos helyiségében történő ‒ benyújtásával nem 

pótolja, a közjegyző a kérelmet visszautasítja [Pp. 176. § (2) bek. e) pont]. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a közjegyző a visszautasító végzésben felhívja a 

letevőt, hogy fizesse meg a végzéshez mellékelt költségjegyzékben meghatározott díjat. 

(4) A költségjegyzékben a díjat a következők szerint kell meghatározni: 

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyző készkiadásai. 

 

A letétbe helyezendő pénzösszeg és az eljárás költségeinek megfizetése 

 

4. § (1) Ha hiánypótlási felhívás kibocsátásának nem volt helye, vagy a letevő a felhívásnak 

szabályszerűen eleget tett, a közjegyző a kérelem formanyomtatványára rávezetett felhívásában 

a Kjnp. 7. §-ának alkalmazásával felhívja a letevőt, hogy 30 napon belüli jóváírással a MOKK 

letéti számlájára való átutalással fizesse meg  

a) a letétbe helyezendő pénzösszeget, és 

b) az eljárás költségeit a (2) bekezdésben meghatározottak szerint. 

(2) Az eljárási költségeket ‒ részben előlegként ‒ az alábbiak szerint kell megfizetni:  

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyző – közjegyző által becsült – készkiadásai, de legalább  

ca) ha a leteendő pénzösszeget a letevő belföldi pénzügyi szolgáltatónál vezetett fizetési 

számláról utalja: 10 000 Ft, 

cb) ha a leteendő pénzösszeget a letevő külföldi pénzügyi szolgáltatónál vezetett fizetési 

számláról utalja: 40 000 Ft, 

d) a Díjr. 27. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 20 000 Ft összegű költségátalány, 

mely a MOKK-ot illeti, 

e) a MOKK által végzett pénzkezelés banki költsége, amelynek mértéke 

ea) ha a leteendő pénzösszeget a letevő belföldi pénzügyi szolgáltatónál vezetett fizetési 

számláról utalja: a leteendő pénzösszeg 1 ‰-e, de legalább jogosultanként 200 Ft, 

eb) ha a leteendő pénzösszeget a letevő külföldi pénzügyi szolgáltatónál vezetett fizetési 

számláról utalja: a leteendő pénzösszeg 5 ‰-e, de legalább 7 000 Ft. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhívással ellátott kérelem egy példányát a közjegyző átadja a 

letevőnek, a többi példányt pedig megőrzi. A felhívással ellátott kérelem elektronikus másolatát 

a közjegyző elektronikus úton haladéktalanul megküldi a MOKK-nak. 

 

5. § (1) Ha a letétbe helyezendő pénzösszeget és az eljárás költségeit a MOKK letéti számláján 

a 4. § (1) bekezdésében meghatározott felhívás szerint maradéktalanul, határidőben jóváírták, 
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erről a MOKK – a letéti számláján jóváírt összeg, a jóváírás dátuma és a nyilvántartási tételszám 

megjelölésével – haladéktalanul elektronikus úton értesíti a közjegyzőt. 

(2) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen leteltét követő 5 

munkanapon belül a MOKK elektronikus úton értesíti a közjegyzőt arról, hogy a letétbe 

helyezendő pénzösszeget és az eljárás költségeit a MOKK letéti számláján határidőben nem 

írták jóvá. 

(3) Ha a 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően a letétbe 

helyezendő pénzösszeget és az eljárás költségeit a MOKK letéti számláján a 4. § (1) 

bekezdésében meghatározott felhívás szerint maradéktalanul mégis jóváírták, a MOKK az (1) 

bekezdés szerint jár el. 

(4) Ha a letétbe helyezendő pénzösszeget és az eljárás költségeit a 4. § (1) bekezdésében 

meghatározott felhíváshoz képest alacsonyabb, de legalább akkora összegben írták jóvá 

határidőben a MOKK letéti számláján, hogy az a 4. § (2) bekezdésében meghatározott költségek 

összegét eléri, erről a MOKK – a letéti számláján jóváírt összeg, a jóváírás dátuma és a 

nyilvántartási tételszám megjelölésével – haladéktalanul elektronikus úton értesíti a közjegyzőt. 

 

A kérelem visszautasítása egyéb okból 

 

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott értesítés megküldését követő 15 napon belül a 

közjegyző a kérelmet visszautasítja [Kjnp. 7. § (3) bek.], feltéve hogy addig a MOKK nem 

értesíti arról, hogy a leteendő pénzösszeget és az eljárás költségeit mégis jóváírták a MOKK 

letéti számláján. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a közjegyző a visszautasító végzésben felhívja 

a letevőt, hogy fizesse meg a végzéshez mellékelt költségjegyzékben meghatározott díjat. 

(3) A költségjegyzékben a díjat a következők szerint kell meghatározni: 

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyző készkiadásai. 

(4) Ha a visszautasító végzés jogerőre emelkedése előtt a MOKK arról értesíti a közjegyzőt, 

hogy a leteendő pénzösszeget és az eljárás költségeit mégis jóváírták a MOKK letéti számláján, 

a közjegyző a végzést saját hatáskörében hatályon kívül helyezi [Pp. 357. § (2) bek.], a 

költségjegyzéket pedig visszavonja. 

(5) A közjegyző a visszautasító végzést és a költségjegyzéket a végzés jogerőre emelkedését 

követő 3 munkanapon belül elektronikus úton megküldi a MOKK részére. 

(6) A jogszabályoknak és e szabályzatnak meg nem felelő költségjegyzéket a MOKK kijavítás 

végett elektronikus úton visszaküldi a közjegyzőnek, aki köteles azt haladéktalanul kijavítva 

elektronikus úton visszaküldeni. 

(7) Ha a MOKK azt állapítja meg, hogy a visszautasító végzés jogerőre emelkedését követően 

a leteendő pénzösszeget és az eljárás költségeit mégis jóváírták a MOKK letéti számláján, 

elektronikus úton megkeresi a közjegyzőt annak közlése iránt, hogy a (3) bekezdés szerinti 

költségjegyzékben meghatározott díjat a letevő a közjegyzőnek megfizette-e.  

(8) Ha a közjegyző a (7) bekezdés szerinti megkeresésre 5 munkanapon belül elektronikus úton 

úgy nyilatkozik, hogy a díjat a letevő nem fizette meg, akkor a MOKK  

a) a (3) bekezdés szerint meghatározott díjnak, valamint 

b) a visszautalás költségeinek és 

c) a Díjr. 27. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 20 000 Ft összegű 

költségátalánynak ‒ mely a MOKK-ot illeti ‒  

levonása után [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] fennmaradó összeget a letevőnek visszautalja. 
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(9) Ha a közjegyző a (7) bekezdés szerinti megkeresésre 5 munkanapon belül elektronikus úton 

úgy nyilatkozik, hogy a díjat a letevő megfizette, vagy nyilatkozatot nem tesz, akkor a MOKK 

a (8) bekezdés b) és c) pontja szerinti pénzösszegek levonása után [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] 

fennmaradó összeget utalja vissza a letevőnek. 

(10) A MOKK a (8) és (9) bekezdés szerint fennmaradó összeg visszautalásáról jegyzőkönyvet 

készít, melyben feltünteti a nyilvántartási tételszámot, a MOKK letéti számláján jóváírt 

összeget a jóváírás dátumával, a levont eljárási költségeket és a költségek levonása után 

fennmaradt összeget. A jegyzőkönyvet a MOKK elektronikus úton megküldi a közjegyzőnek. 

 

7. § (1) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott értesítés megküldését követő 15 napon belül a 

közjegyző ‒ a kérelem visszautasításának, valamint a (4) bekezdés szerinti díj megfizetésének 

terhére történt figyelmeztetés mellett ‒ arra hívja fel a letevőt, hogy a végzés kézbesítésétől 

számított 30 napon belüli jóváírással a MOKK letéti számlájára való átutalással a MOKK letéti 

számláján már jóváírt pénzösszeget a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti összegre egészítse ki. 

(2) Ha a letevő a felhívásnak határidőben maradéktalanul eleget tesz, erről a MOKK 

haladéktalanul elektronikus úton értesíti a közjegyzőt. A közjegyző a továbbiakban akként jár 

el, mintha a letétbe helyezendő pénzösszeget és az eljárás költségeit a MOKK letéti számláján 

már a 4. § (1) bekezdése szerinti felhívásban meghatározott határidőben maradéktalanul 

jóváírták volna. 

(3) Ha a letevő a felhívásnak határidőben nem tesz maradéktalanul eleget, a közjegyző a 

kérelmet visszautasítja. A közjegyző a visszautasító végzésben rendelkezik arról is, hogy a 

MOKK a letevő által megfizetett és a MOKK letéti számláján jóváírt pénzösszeget ‒ a 

végzéshez mellékelt költségjegyzékben meghatározott díjjal, valamint a MOKK által végzett 

pénzkezelés banki költségeivel csökkentett összegben ‒ utalja vissza a letevő részére.  

(4) A költségjegyzékben a díjat a következők szerint kell meghatározni: 

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyző készkiadásai, 

d) a Díjr. 27. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 20 000 Ft összegű költségátalány, 

mely a MOKK-ot illeti. 

(5) A közjegyző a visszautasító végzést és a költségjegyzéket a végzés jogerőre emelkedését 

követő 3 munkanapon belül elektronikus úton megküldi a MOKK részére. 

(6) A jogszabályoknak és e szabályzatnak meg nem felelő költségjegyzéket a MOKK kijavítás 

végett elektronikus úton visszaküldi a közjegyzőnek, aki köteles azt haladéktalanul kijavítva 

elektronikus úton visszaküldeni. 

(7) A jogerős visszautasító végzés, továbbá a jogszabályoknak és e szabályzatnak megfelelő 

költségjegyzék beérkezését követő tizenöt munkanapon belül a MOKK intézkedik a letevő által 

megfizetett és a MOKK letéti számláján jóváírt pénzösszegnek a (4) bekezdés szerint 

meghatározott díjjal, valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeivel 

csökkentett összegben [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] a letevő részére történő visszautalásáról. 

(8) A MOKK a (7) bekezdés szerint fennmaradó összeg visszautalásáról jegyzőkönyvet készít, 

melyben feltünteti a nyilvántartási tételszámot, a MOKK letéti számláján jóváírt összeget a 

jóváírás dátumával, a levont eljárási költségeket és a költségek levonása után fennmaradt 

összeget. A jegyzőkönyvet a MOKK elektronikus úton megküldi a közjegyzőnek. 

 

8. § (1) A kérelem Kjlr. 5. §-ának (3) és (4) bekezdése szerinti visszautasítása esetén a 

közjegyző a visszautasító végzésben rendelkezik arról is, hogy a MOKK a letevő által 

megfizetett és a MOKK letéti számláján jóváírt pénzösszeget ‒ a végzéshez mellékelt 
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költségjegyzékben meghatározott díjjal, valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki 

költségeivel csökkentett összegben ‒ utalja vissza a letevő részére.  

(2) A költségjegyzékben a díjat a következők szerint kell meghatározni: 

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyző készkiadásai, 

d) a Díjr. 27. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 20 000 Ft összegű költségátalány, 

mely a MOKK-ot illeti. 

(3) A közjegyző a visszautasító végzést és a költségjegyzéket a végzés jogerőre emelkedését 

követő 3 munkanapon belül elektronikus úton megküldi a MOKK részére. 

(4) A jogszabályoknak és e szabályzatnak meg nem felelő költségjegyzéket a MOKK kijavítás 

végett elektronikus úton visszaküldi a közjegyzőnek, aki köteles azt haladéktalanul kijavítva 

elektronikus úton visszaküldeni. 

(5) A jogerős visszautasító végzés, továbbá a jogszabályoknak és e szabályzatnak megfelelő 

költségjegyzék beérkezését követő tizenöt munkanapon belül a MOKK intézkedik a letevő által 

megfizetett és a MOKK letéti számláján jóváírt pénzösszegnek a (2) bekezdés szerint 

meghatározott díjjal, valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeivel 

csökkentett összegben [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] a letevő részére történő visszautalásáról. 

(6) A MOKK az (5) bekezdés szerint fennmaradó összeg visszautalásáról jegyzőkönyvet készít, 

melyben feltünteti a nyilvántartási tételszámot, a MOKK letéti számláján jóváírt összeget a 

jóváírás dátumával, a levont eljárási költségeket és a költségek levonása után fennmaradt 

összeget. A jegyzőkönyvet a MOKK elektronikus úton megküldi a közjegyzőnek. 

 

A letét elfogadása 

 

9. § (1) A pénzletét elfogadása esetén a közjegyző a kérelem őrizetében lévő két példányát 

záradékkal látja el.  

(2) A pénzletét elfogadása esetén a közjegyző költségjegyzéket állít ki, amelynek elemei: 

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj 50 %-a, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyzőnek a letét elfogadására irányuló eljárással összefüggő készkiadásai, 

d) a Díjr. 27. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott 20 000 Ft összegű költségátalány, 

mely a MOKK-ot illeti. 

(3) A záradékolt kérelem egy példányát és a költségjegyzéket a közjegyző haladéktalanul 

megküldi a letevőnek, valamint azok elektronikus másolatát elektronikus úton megküldi a 

MOKK részére. A záradékolt kérelem közjegyzőnél maradó példánya 15 évig, de legfeljebb az 

őrzés megszüntetését követő 10 évig nem selejtezhető. 

(4) A jogszabályoknak és e szabályzatnak meg nem felelő költségjegyzéket a MOKK kijavítás 

végett elektronikus úton visszaküldi a közjegyzőnek, aki köteles azt haladéktalanul kijavítva 

elektronikus úton visszaküldeni. 

 

A jogosult értesítése 

 

10. § (1) Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor már bizonyos a közjegyző előtt, 

akkor a közjegyző az elfogadástól számított 15 napon belül kézbesítteti részére a letétbe 

helyezésről [Ptk. 6:54. § (1) és (2) bek., Kjnp. 36/N. § (1) bek.], valamint a kiutalás iránti 

kérelem előterjeszthetőségéről értesítő végzést [Kjlr. 18. § (2) bek.] (a továbbiakban e §-ban: 

értesítő végzés). 
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(2) Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor még nem bizonyos a közjegyző előtt, az 

értesítő végzést a jogosult személyének közjegyző előtti bizonyossá válását követő 15 napon 

belül kell kézbesíttetni a jogosultnak. 

(3) Ha a jogosult e minőségét a közjegyző előtt személyesen vagy képviselője útján megjelenve 

megfelelő módon igazolja, a közjegyző ‒ feltéve, hogy ez korábban nem történt meg ‒ értesíti 

őt a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről, és ezek 

megtörténtének tényét jegyzőkönyvben rögzíti. 

(4) Az értesítő végzésben fel kell tüntetni, illetve a (3) bekezdés szerinti értesítés során a 

jogosulttal közölni kell a nyilvántartási tételszámot is. 

 

A letét kiutalása 

 

11. § (1) A letét kiutalása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a 

jogosult vagy képviselője személyes megjelenése útján, a MOKK által rendszeresített és 

hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

(2) A kérelmet postai és elektronikus úton nem lehet előterjeszteni. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az eljáró közjegyző nevét és székhelyét, 

b) a közjegyzői ügyszámot és a letét nyilvántartási tételszámát, 

c) a természetes személy letevő nevét, lakcímét, anyja nevét és születési idejét, születési helyét, 

a szervezet letevő elnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát és nyilvántartását vezető szerv 

elnevezését, 

d) a természetes személy jogosult nevét, lakcímét, anyja nevét és születési idejét, a szervezet 

jogosult elnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát és nyilvántartását vezető szerv 

elnevezését [Kjlr. 21. § (2) bek. b) pont], 

e) jogosulti együttesség esetén a jogosultat a letétből megillető és kiutalni kért összeget, 

f) a jogosult azon magyar forintban vezetett fizetési számlájának a számát ‒ külföldi pénzügyi 

szolgáltatónál vezetett fizetési számla esetén nemzetközi bankszámlaszámát (IBAN) ‒, amelyre 

a letét kiutalását kéri. 

(4) Ha a jogosult külföldi pénzügyi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri kiutalni a 

letétet, a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy az ebből eredő 

többletköltségek a letét összegéből kerülnek levonásra [Kjnp. 36/L. § (4) bek.]. 

(5) A Ptk. 6:55. §-ának (4) bekezdése szerinti esetben a jogosultnak a kérelemhez mellékelnie 

kell az őt terhelő szolgáltatás teljesítését igazoló okiratokat. 

(6) Ha a jogosult képviselő útján jár el, a képviselőnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell 

képviseleti jogosultságát, a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot pedig a kérelemhez 

mellékelni kell. 

(7) Ha a kérelmet a jogosult 

a) nem az (1) bekezdésében meghatározott formanyomtatványon terjeszti elő, 

b) a formanyomtatványt nem töltötte ki hiánytalanul, 

c) a formanyomtatványhoz a szükséges mellékleteket nem csatolta, vagy 

d) a letevő képviselője nem igazolta hitelt érdemlő módon képviseleti jogosultságát, 

a közjegyző ‒ a visszautasítás terhére történt figyelmeztetés mellett ‒ hiánypótlási felhívást 

bocsát ki. 

(8) Ha a letevő a hiányokat határidőben maradéktalanul nem pótolja, a közjegyző a kérelmet 

visszautasítja [Pp. 115. § (1) bek.]. 

 

12. § (1) A pénzletét kiutalása esetén a kiutalást elrendelő végzésben a közjegyző a kiutalandó 

pénzletét összegét akként határozza meg, hogy amennyiben a letevő által megfizetett és a 

MOKK letéti számláján jóváírt pénzösszegből a 9. § (2) bekezdése és e § (2) bekezdése szerinti 
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költségjegyzékben meghatározott díjaknak, valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki 

költségeinek a levonása után a letét összegénél kevesebb marad fenn [Kjnp. 36/L. § (4) bek.], 

úgy ezt a fennmaradó összeget kell kiutalni a jogosultnak. 

(2) A pénzletét kiutalásának elrendelése esetén a közjegyző költségjegyzéket állít ki, amelynek 

elemei: 

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj 50 %-a, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyzőnek a 9. § (2) bekezdése c) pontjának hatálya alá nem tartozó készkiadásai. 

(3) A közjegyző a kiutalást elrendelő végzést kézbesítteti a letevőnek és a jogosultnak, a letevő 

példányához mellékeli a (2) bekezdés szerinti költségjegyzéket is [Kjlr. 2. § (2) bek.]. Ha a 

kiutalás bíróság, közjegyző, végrehajtó vagy más hatóság megkeresésére történik, a kiutalást 

elrendelő végzést a megkeresőnek meg kell küldeni. 

(4) A közjegyző a kiutalást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül 

a végzést és a (2) bekezdés szerinti költségjegyzéket elektronikus úton megküldi a MOKK 

részére. 

(5) A jogszabályoknak és e szabályzatnak meg nem felelő költségjegyzéket a MOKK kijavítás 

végett elektronikus úton visszaküldi a közjegyzőnek, aki köteles azt haladéktalanul kijavítva 

elektronikus úton visszaküldeni. 

(6) A jogerős kiutalást elrendelő végzés ‒ szükség esetén az azt a Kjlr. 22. §-ának (2) bekezdése 

szerint kijavító vagy kiegészítő jogerős végzés ‒, továbbá a jogszabályoknak és e szabályzatnak 

megfelelő költségjegyzék beérkezését követő öt munkanapon belül a MOKK intézkedik a 

pénzletét kiutalásáról akként, hogy amennyiben a letevő által megfizetett és a MOKK letéti 

számláján jóváírt pénzösszeg a (2) bekezdés szerint meghatározott díj, a 9. § (2) bekezdése 

szerint meghatározott díj, valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségei levonása 

után alacsonyabb, mint a letét összege, akkor csak ezt a csökkentett összeget [Kjnp. 36/L. § (4) 

bek.] utalja ki a jogosult részére. 

(7) A MOKK a letét kiutalásáról jegyzőkönyvet készít, melyben feltünteti a nyilvántartási 

tételszámot, a MOKK letéti számláján jóváírt összeget a jóváírás dátumával, a letétként kiutalt 

összeget, a levont eljárási költségeket és a költségek levonása után esetlegesen fennmaradt 

összeget. A jegyzőkönyvet a MOKK elektronikus úton megküldi a közjegyzőnek. 

 

A maradvány visszautalása 

 

13. § (1) Ha a letét kiutalása után a letevő által megfizetett és a MOKK letéti számláján jóváírt 

pénzösszegből a 9. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése szerint meghatározott díjaknak, 

valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeinek a levonása és a letét kiutalása 

után még marad fenn pénzösszeg (a továbbiakban: maradvány), e maradvány a 14. § (2) 

bekezdésében meghatározott díjjal és a visszautalás költségeivel csökkentett [Kjnp. 36/L. § (4) 

bek.] összegben a letevőt illeti. 

(2) A közjegyző a MOKK-nak a letét kiutalásáról készített és a maradvány összegét megjelölő 

jegyzőkönyve alapján, a jegyzőkönyv beérkezésétől számított 30 napon belül kézbesítteti a 

letevőnek a maradvány összegéről és a maradvány visszautalása iránti kérelem 

előterjeszthetőségéről értesítő végzést (a továbbiakban e §-ban: értesítő végzés) (Kjlr. 24. §). 

(3) Az értesítő végzésben fel kell hívni a letevőt a maradvány visszautalása iránti kérelem 

előterjesztésére, azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a visszautalást az értesítő végzés 

kézbesítésétől számított elévülési időn belül nem kéri, a maradvány a MOKK-ot illeti. A letevőt 

tájékoztatni kell arról, hogy a maradványt a MOKK a 14. § (2) bekezdésében meghatározott 

díjnak és a visszautalás banki költségeinek a levonása után fennmaradó összegben utalja vissza 

[Kjnp. 36/L. § (4) bek.]. 
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(4) A letét visszautalása, kiutalása, továbbá a maradvány letevő részére történő visszautalása 

után a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeiből fennmaradó összeget a MOKK 

automatikusan visszautalja a letevő részére. 

 

14. § (1) Ha a letevő a maradvány visszautalását az elévülési időn belül alappal kéri, a 

közjegyző végzéssel elrendeli a maradványnak a (2) bekezdés szerinti költségjegyzékben 

meghatározott díjjal és a visszautalás költségeivel csökkentett [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] 

összegben történő visszautalását. 

(2) A maradvány visszautalásának elrendelése esetén a közjegyző költségjegyzéket állít ki, 

amelyben az eljárással összefüggő, addig még nem érvényesített készkiadásait tünteti fel. 

(3) A közjegyző a visszautalást elrendelő végzést a (2) bekezdés szerinti költségjegyzékkel 

együtt kézbesítteti a letevőnek [Kjlr. 2. § (2) bek.].  

(4) A közjegyző a visszautalást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon 

belül a végzést és a (2) bekezdés szerinti költségjegyzéket elektronikus úton megküldi a MOKK 

részére. 

(5) A jogszabályoknak és e szabályzatnak meg nem felelő költségjegyzéket a MOKK kijavítás 

végett elektronikus úton visszaküldi a közjegyzőnek, aki köteles azt haladéktalanul kijavítva 

elektronikus úton visszaküldeni. 

(6) A jogerős visszautalást elrendelő végzés ‒ szükség esetén az azt a Kjlr. 22. §-ának (2) 

bekezdése szerint kijavító vagy kiegészítő jogerős végzés ‒, továbbá a jogszabályoknak és e 

szabályzatnak megfelelő költségjegyzék beérkezését követő öt munkanapon belül a MOKK 

intézkedik a maradványnak a (2) bekezdésben meghatározott díjjal és a visszautalás 

költségeivel csökkentett összegben [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] a letevő részére történő 

visszautalásáról, a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeiből fennmaradó összeggel 

növelt összegben. 

(7) A MOKK a maradvány visszautalásáról jegyzőkönyvet készít, melyben feltünteti a 

nyilvántartási tételszámot, a maradványt, a maradványból levont eljárási költségeket és a 

költségek levonása után a maradványból fennmaradt, visszautalt összeget. A jegyzőkönyvet a 

MOKK elektronikus úton megküldi a közjegyzőnek. 

 

A ki nem utalt letét visszautalása 

 

15. § Ha a jogosult a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem 

előterjeszthetőségéről értesítő végzés (10. §) kézbesítésétől számított elévülési időn belül a letét 

kiutalását nem kéri, és a letét megkeresésre vagy hivatalból történő kiutalásának sincs helye, a 

MOKK letéti számláján jóváírt pénzösszegnek a 9. § (2) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése 

szerint meghatározott díjakkal, valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeivel 

csökkentett összege [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] (a továbbiakban: ki nem utalt letét) a letevőt illeti. 

 

16. § (1) Ha a letevő a ki nem utalt letétnek a visszautalását az elévülési idő leteltét követő öt 

éven belül alappal kéri, a közjegyző végzéssel elrendeli a MOKK letéti számláján jóváírt 

pénzösszegnek a 9. § (2) bekezdése és e § (2) bekezdése szerint meghatározott díjakkal, 

valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeivel csökkentett [Kjnp. 36/L. § (4) 

bek.] összegben történő visszautalását. 

(2) A ki nem utalt letét visszautalásának elrendelése esetén a közjegyző költségjegyzéket állít 

ki, amelynek elemei: 

a) a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíj 50 %-a, 

b) a Díjr. 18. § (1) bekezdése szerinti, az a) pontban meghatározott munkadíj 40 %-át kitevő 

költségátalány, 

c) a közjegyzőnek a 9. § (2) bekezdése c) pontjának hatálya alá nem tartozó készkiadásai. 
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(3) A közjegyző a visszautalást elrendelő végzést kézbesítteti a letevőnek és a jogosultnak, a 

letevő példányához mellékeli a (2) bekezdés szerinti költségjegyzéket is [Kjlr. 2. § (2) bek.]. 

(4) A közjegyző a visszautalást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon 

belül a végzést és a (2) bekezdés szerinti költségjegyzéket elektronikus úton megküldi a MOKK 

részére. 

(5) A jogszabályoknak és e szabályzatnak meg nem felelő költségjegyzéket a MOKK kijavítás 

végett elektronikus úton visszaküldi a közjegyzőnek, aki köteles azt haladéktalanul kijavítva 

elektronikus úton visszaküldeni. 

(6) A jogerős visszautalást elrendelő végzés ‒ szükség esetén az azt a Kjlr. 22. §-ának (2) 

bekezdése szerint kijavító vagy kiegészítő jogerős végzés ‒, továbbá a jogszabályoknak és e 

szabályzatnak megfelelő költségjegyzék beérkezését követő öt munkanapon belül a MOKK 

intézkedik a MOKK letéti számláján jóváírt pénzösszegnek a 9. § (2) bekezdése és e § (2) 

bekezdése szerint meghatározott díjakkal, valamint a MOKK által végzett pénzkezelés banki 

költségeivel csökkentett összegben [Kjnp. 36/L. § (4) bek.] a letevő részére történő 

visszautalásáról, a MOKK által végzett pénzkezelés banki költségeiből fennmaradó összeggel 

növelt összegben. 

(7) A MOKK a ki nem utalt letét visszautalásáról jegyzőkönyvet készít, melyben feltünteti a 

nyilvántartási tételszámot, a MOKK letéti számláján jóváírt összeget a jóváírás dátumával, a 

levont eljárási költségeket és az így fennmaradt ki nem utalt letétet, mely a letevőnek 

visszautalásra került. A jegyzőkönyvet a MOKK elektronikus úton megküldi a közjegyzőnek. 

 

A letét őrzésének megszüntetése 

 

17. § Ha  

a) a kérelmet a 6. § (1) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése alapján visszautasító végzés, 

b) a kérelmet a Kjlr. 5. §-ának (3) és (4) bekezdése alapján visszautasító végzés (8. §),  

c) a letét kiutalását elrendelő végzés (12. §),  

d) a maradvány visszautalását elrendelő végzés (14. §), valamint 

e) a ki nem utalt letét visszautalását elrendelő végzés (16. §) 

jogerőre emelkedését követő öt éven belül a pénzt banki átutalás útján visszautalni, illetve 

kiutalni nem lehet, e határidő leteltét követően ennek tényét a MOKK jegyzőkönyvben rögzíti, 

a letét őrzését megszünteti, és a pénzt a MOKK fizetési számlájára történő kiutalással birtokba 

veszi [Kjnp. 36/O. §, Kjlr. 25. §]. 

 

A MOKK költségeivel és a Díjr. egyes szabályainak alkalmazásával kapcsolatos 

rendelkezések 

 

18. § (1) A MOKK a pénzkezelés banki költségeit e szabályzat szerinti jegyzőkönyvvel 

igazolja. 

(2) A MOKK a Díjr. 27. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti, 20 000 Ft költségátalányt ‒ mely 

a MOKK-ot illeti ‒ az azt felszámító költségjegyzék beérkezését követően utalja ki a MOKK 

fizetési számlájára. E költségátalányról a MOKK állítja ki és küldi meg a letevőnek a számviteli 

bizonylatot. 

 

19. § (1) A MOKK a közjegyzővel az őt megillető munkadíj, költségátalány és készkiadás 

összegével az azt felszámító ‒ a jogszabályoknak és e szabályzatnak megfelelő ‒ 

költségjegyzék MOKK-hoz történt szabályszerű beérkezése hónapját (tárgyhónap) követő 

hónap 11. napjáig számol el az e szabályzatban meghatározott díjelemek szerint. 

(2) A letéti eljárás során a Díjr. 6. §-ának a) pontja, b) pontjának ba) és bc) alpontja, valamint 

7. §-a nem alkalmazható. A Díjr. 6. § b) pont bb) alpontjának alkalmazása esetén ahol e 
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szabályzat a Díjr. 10. §-a szerint kiszámított teljes munkadíjat említ, ott ezen a Díjr. 10. §-a 

szerinti teljes munkadíjnak a 6. § b) pontja szerint számított összegét kell érteni. 

 

A közjegyző és a MOKK közötti kommunikáció 

 

20. § A letéti eljárás során a közjegyző és a MOKK közötti kommunikáció [Kjlr. 3. § (3) bek.], 

így különösen az e szabályzatban meghatározott iratok elektronikus úton történő megküldése 

minősített elektronikus aláírás és hivatali tárhely használatával történik. 

 

Záró rendelkezések 

 

21. § (1) Jelen szabályzat 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 

folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a 

közjegyzői pénzletéről. 

 

Budapest, 2021. június 28. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 

 

 

 

 

 


