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18/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat 

a közjegyzői székhely (álláshely) megszüntetése és az illetékességi terület változása 

esetén alkalmazandó szabályokról  

 

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

továbbiakban: Kjtv.) 55. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 

közjegyzői székhely (álláshely) megszüntetése és az illetékességi terület változása esetén 

felmerülő egyes kérdések szabályozása tárgyában a következő szabályzatot adja ki: 

 

I. Általános szabályok 

 

1. § Jelen szabályzat alkalmazásában 

a) előd közjegyző: az a közjegyző, aki a megszüntetett székhelyen működött, valamint – ha a 

megszüntetés folytán más székhely elnevezése is megváltozik – az a közjegyző is, aki a 

változással érintett, változás előtti elnevezésű székhelyen működött; 

b) megszüntetés: a székhely miniszter általi megszüntetése; 

c) megszüntetés napja: az a – miniszter által rendeletben meghatározott – naptári nap, amelyen 

a megszüntetett székhely megszűnik; 

d) megszüntetést megelőző nap: a megszüntetés napját megelőző naptári nap; 

e) megszüntetett székhely: az a székhely, amely megszüntetésre került; 

f) miniszter: az igazságügyért felelős miniszter; 

g) MOKK: a Magyar Országos Közjegyzői Kamara; 

h) székhely: közjegyzői székhely, illetve álláshely; 

i) utód közjegyző: az a közjegyző, akit a miniszternek a székhely megszüntetése tárgyában 

hozott rendelete utód közjegyzőként megjelöl, valamint – ha a megszüntetés folytán más 

székhely elnevezése is megváltozik – az a közjegyző is, aki a változással érintett, változás utáni 

elnevezésű székhelyen működik; 

j) utód székhely: az a székhely, ahol az utód közjegyző működik. 

 

A közjegyzői székhely megszüntetése esetén alkalmazandó szabályokról 

 

2. § Ha a miniszter székhely megszüntetéséről dönt, s ennek folytán más székhely elnevezése 

nem változik meg, a 3-7. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

3. § (1) A megszüntetés napjától az utód közjegyző jár el a megszüntetés napját megelőzően az 

előd közjegyzőnél indult és a megszüntetés napján még folyamatban lévő vagy jogorvoslat 

folytán a megszüntetést megelőző napot követően újraindult ügyekben. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában folyamatban lévő ügy alatt a befejezett, de további 

intézkedést igénylő ügyet is érteni kell. 

(3) A megszüntetést megelőző napot követően indult póthagyatéki, megismételt hagyatéki és 

európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban az a közjegyző jár el, aki az eljárás 

megindulásakor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az alaphagyatéki eljárásban alapul 

vett illetékességi ok szerint az alaphagyatéki eljárás lefolytatására illetékes lenne.  

 

4. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23/C. §-ának 

alkalmazása során az előd közjegyző által a megszüntetés napját megelőzően készített 

közjegyzői okiratok tekintetében az okiratot készítő közjegyzőn a megszüntetés napjától az 

utód közjegyzőt kell érteni. 
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5. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 

52. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során az előd közjegyző által a megszüntetés napját 

megelőzően kibocsátott fizetési meghagyások tekintetében a fizetési meghagyást kibocsátó 

közjegyzőn a megszüntetés napjától az utód közjegyzőt kell érteni. 

(2) A megszüntetés napját megelőzően az előd közjegyző által intézett fizetési meghagyásos 

ügyben a megszüntetés napját követően érkezett utóiratot olyan ügyszámon kell iktatni, 

amelyben a megszüntetett székhely azonosító száma szerepel.  

(3) A megszüntetés napját követően az utód közjegyző által intézett – a megszüntetés napját 

megelőzően az előd közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás alapján – végrehajtás 

elrendelésére irányuló eljárásban érkezett kezdő- és utóiratot olyan ügyszámon kell iktatni, 

amelyben az utód székhely azonosító száma szerepel. 

 

6. § (1) Az Fmhtv. 59. § (9) bekezdése alapján alkalmazandó 52. § (2) bekezdésének 

alkalmazása során az előd közjegyző által a megszüntetés napját megelőzően kibocsátott 

európai fizetési meghagyások tekintetében az európai fizetési meghagyást kibocsátó 

közjegyzőn a megszüntetés napjától az utód közjegyzőt kell érteni. 

(2) A megszüntetés napját megelőzően az előd közjegyző által  

a) kiállított közokirat,  

b) hozott, marasztalást tartalmazó végzés, és  

c) jóváhagyott – a bírósági egyezséggel azonos hatályú – egyezség 

tekintetében a Vht. 31/C. § (2) bekezdése szerinti tanúsítványt, kivonatot, illetve igazolást a 

megszüntetés napjától az utód közjegyző állítja ki. 

 

7. § (1) A megszüntetett székhely megszűnésével összefüggésben  

a) a megszüntetett székhelyen  

aa) keletkezett közjegyzői okiratot és nyilvántartó könyvet; 

ab) 2009. január 1-jét követően érkezett, jogerősen befejezett, nem a Kjtv.-ben szabályozott 

közjegyzői nemperes eljárásban keletkezett, további intézkedést nem igénylő iratot – a (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel – 

a megszüntetett székhely megszűnését követő 1 hónapon belül, 

b) a megszüntetett székhelyen használt bélyegzőt és közjegyzői igazolványt a megszüntetés 

napját követő első munkanapon  

kell átadni a közjegyzői levéltár részére. 

(2) A megszüntetett székhelyen a megszüntetés napját megelőző első teljes naptári év első 

napjától érkezett, jogerősen befejezett hagyatéki eljárásban keletkezett, további intézkedést 

nem igénylő iratokat a megszüntetés napját követő első munkanaptól az utód közjegyző őrzi. 

(3) Az előd közjegyzőnél indult és a megszüntetés napján még folyamatban lévő ügyek iratait 

a megszüntetés napját követő első munkanaptól az utód közjegyző őrzi. 

(4) Az utód közjegyző az általa a megszüntetést megelőző napig használt hivatali elektronikus 

aláírást létrehozó eszközt, valamint a MOKK és a közjegyzői levéltár tulajdonában lévő 

eszközöket a megszüntetés napja után is használja. 

(5) A (4) bekezdéstől eltérően, ha az előd közjegyző szolgálati viszonya a megszüntetés napján 

nem szűnik meg, hanem őt a miniszter az utód székhelytől eltérő székhelyre áthelyezi,  

a) az előd közjegyző az általa a megszüntetést megelőző napig használt hivatali elektronikus 

aláírást létrehozó eszközt, valamint a MOKK és a közjegyzői levéltár tulajdonában lévő 

eszközöket – a b) pontban foglalt kivétellel – a megszüntetés napja után is használja; 

b) a megszüntetést megelőző napig az előd közjegyző által használt, a MOKK tulajdonában 

lévő azon számítógépet, amelyre a 2019. december 31. napjáig használatos ügyviteli program 

(aNotes) telepítve van, a megszüntetés napját követő első munkanaptól az utód közjegyző 

használja. 
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Az illetékességi terület változása esetén alkalmazandó szabályokról 

 

8. § (1) Ha a miniszter székhely megszüntetéséről dönt, s ennek folytán más székhely 

elnevezése is megváltozik, a 3-7. §-t a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Az utód székhely azonosító száma megegyezik a megszüntetett székhely, illetve a 

megváltozott elnevezésű székhely azonosító számával. 

(3) Az 5. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 7. § (5) bekezdése nem alkalmazható. 

(4) A 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat a megszüntetett székhely megszűnését 

követő 5 éven belül kell átadni a közjegyzői levéltár részére. 

(5) A 7. § (2) bekezdésétől eltérően a megszüntetett székhelyen 2009. január 1-jét követően 

érkezett, jogerősen befejezett, nem a Kjtv.-ben szabályozott közjegyzői nemperes eljárásban 

keletkezett, további intézkedést nem igénylő, de a Kjtv. 166. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 

közjegyzői levéltárnak a megszüntetés napján még át nem adandó iratokat a megszüntetés 

napjától az utód közjegyző őrzi. 

 

II. Különös szabályok 

 

A Ráckeve 2. sz. közjegyzői álláshely megszűnésével és a Szigetszentmiklós 2. sz. közjegyzői 

álláshely létrehozásával összefüggő átmeneti szabályok 

 

9. § A Ráckeve 2. sz. közjegyzői álláshely 2017. április 1. napján történt megszűnésével 

összefüggésben 

a) megszüntetett székhely a Ráckeve 2. sz. közjegyzői álláshely, előd közjegyző a Ráckeve 2. 

sz. közjegyzői álláshelyen működő közjegyző, utód közjegyző a Szigetszentmiklós 2. sz. 

közjegyzői álláshelyen működő közjegyző; 

b) megváltozott elnevezésű székhely  

ba) a Szigetszentmiklós közjegyzői székhely, előd közjegyző a Szigetszentmiklós közjegyzői 

székhelyen működő közjegyző, utód közjegyző a Szigetszentmiklós 1. sz. közjegyzői 

álláshelyen működő közjegyző; valamint  

bb) a Ráckeve 1. sz. közjegyzői álláshely, előd közjegyző a Ráckeve 1. sz. közjegyzői 

álláshelyen működő közjegyző, utód közjegyző a Ráckeve közjegyzői székhelyen működő 

közjegyző. 

 

A Szolnok 6. sz. közjegyzői álláshely megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok 

 

10. § A Szolnok 6. sz. közjegyzői álláshely 2017. december 29. napján történt megszűnésével 

összefüggésben megszüntetett székhely a Szolnok 6. sz. közjegyzői álláshely, előd közjegyző 

a Szolnok 6. sz. közjegyzői álláshelyen működő közjegyző, utód közjegyző a Szolnok 3. sz. 

közjegyzői álláshelyen működő közjegyző.  

 

A Békéscsaba 4. sz. közjegyzői álláshely megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok 

 

11. § A Békéscsaba 4. sz. közjegyzői álláshely 2020. február 1. napján történt megszűnésével 

összefüggésben megszüntetett székhely a Békéscsaba 4. sz. közjegyzői álláshely, előd 

közjegyző a Békéscsaba 4. sz. közjegyzői álláshelyen működő közjegyző, utód közjegyző a 

Békéscsaba 1. sz. közjegyzői álláshelyen működő közjegyző.  

 

A Cegléd 3. sz. közjegyzői álláshely megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok 
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12. § A Cegléd 3. sz. közjegyzői álláshely 2020. február 1. napján történt megszűnésével 

összefüggésben megszüntetett székhely a Cegléd 3. sz. közjegyzői álláshely, előd közjegyző a 

Cegléd 3. sz. közjegyzői álláshelyen működő közjegyző, utód közjegyző a Cegléd 1. sz. 

közjegyzői álláshelyen működő közjegyző.  

 

A Göd közjegyzői székhely megszűnésével és a Dunakeszi 2. sz. közjegyzői álláshely 

létrehozásával összefüggő átmeneti szabályok 

 

13. § A Göd közjegyzői székhely 2020. február 1. napján történt megszűnésével 

összefüggésben 

a) megszüntetett székhely a Göd közjegyzői székhely, előd közjegyző a Göd közjegyzői 

székhelyen működő közjegyző, utód közjegyző a Dunakeszi 2. sz. közjegyzői álláshelyen 

működő közjegyző; 

b) megváltozott elnevezésű székhely a Dunakeszi közjegyzői székhely, előd közjegyző a 

Dunakeszi közjegyzői székhelyen működő közjegyző, utód közjegyző a Dunakeszi 1. sz. 

közjegyzői álláshelyen működő közjegyző.  

 

III. Záró rendelkezések 

 

14. § (1) Jelen szabályzat 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti  

a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 78. számú iránymutatása a Ráckeve és 

Szigetszentmiklós székhelyeken működő közjegyzők illetékességi területéről,  

b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 80. számú iránymutatása a Ráckeve 2. sz. 

közjegyzői álláshely megszűnésével és a Szigetszentmiklós 2. sz. közjegyzői álláshely 

létrehozásával összefüggő átmeneti szabályokról, 

c) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 83. számú iránymutatása a Szolnok 6. sz. közjegyzői 

álláshely megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról,  

d) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 109. számú iránymutatása a Békéscsaba 4. sz. 

közjegyzői álláshely megszűnésével, a Cegléd 3. sz. közjegyzői álláshely megszűnésével, 

valamint Göd közjegyzői székhely megszűnésével és a Dunakeszi 2. sz. közjegyzői álláshely 

létrehozásával összefüggő átmeneti szabályokról. 

 

Budapest, 2021. június 28. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 

 

 

 


