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2005. évi …. törvény  
 

a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a 
bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról  

 
 
 

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása 
 
 

1. § 
 

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) a 27/A. §-t 
követően a következő alcímmel és 27/B-D. §-sal egészül ki: 

 
„A személyazonosság ellenőrzése 

 
27/B. § (1) A (2) bekezdés szerinti jogügyletről szóló okirat elkészítése, ellenjegyzése 

során az ügyvéd a jognyilatkozatot tevő fél és a fél jognyilatkozatot tevő meghatalmazottja (a 
továbbiakban együtt e §-ban: fél) által a személyazonosságának és lakcímének igazolása 
érdekében a rendelkezésére bocsátott adatai valódiságának és a személyazonosságának 
igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) 
érvényességének megállapítása céljából megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, 
a járművezetőiengedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást és az idegenrendészeti 
nyilvántartást (a továbbiakban ezen alcím alatt: nyilvántartás). 

 
(2) Az ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a jogügylet tárgya 
 

a) ingatlanra vonatkozóan tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használat joga, vételi 
jog vagy jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezése, módosulása vagy megszűnése,  

b) cég létesítő okiratának és a létesítő okirat módosításáról szóló okirat 
ellenjegyzése,  

c) cégben fennálló vagyoni hányad átruházására vonatkozó szerződés elkészítése. 
 
(3) Az ellenőrzés közvetlen (on-line) adatigényléssel történik. 
 
(4) A nyilvántartást vezető hatóság az adatigénylés iránti megkeresés teljesítése előtt a 

Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus nyilvántartásából közvetlen (on-line) adatigényléssel 
ellenőrzi az ügyvéd adatigénylési jogosultságának fennállását; a megkeresés teljesítését 
megtagadja, ha az ügyvéd adatigénylési jogosultsága nem áll fenn. 

 
(5) A (2) bekezdésben megjelölt jogügyletről szóló okirat elkészítése, ellenjegyzése 

alkalmával az ügyvéd köteles a felet az ellenőrzés megkezdése előtt írásban tájékoztatni az 
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ellenőrzés lehetőségéről, céljáról és módjáról, a közreműködés megtagadásáról, a 27/D. § (2) 
bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzött adatok 
felhasználásáról. 

 
(6) A fél ellenőrzéshez történő írásbeli hozzájárulása esetén az ellenőrzés a fél 

következő adataira terjed ki: 
 

a) természetes személyazonosító adatai, 
b) magyar vagy külföldi állampolgársága, illetőleg hontalansága, valamint 

menekült, bevándorolt, letelepedett, illetőleg EGT állampolgári jogállása, 
c) lakcíme, 
d) arcképmása,  
e) aláírása, 
f) az igazolványának, valamint a személyazonosítóról és a lakcímről szóló 

hatósági igazolványának okmányazonosítója és az okmányazonosító alapján nyilvántartott 
következő tények:  

fa) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 17. §-ának (4) bekezdése szerinti tények,  

fb) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-ának f) pontja szerinti 
tények és az okmány érvényességi ideje, 

fc) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. §-
ának i)-j) pontjai szerinti tények,  

fd) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 
84. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti tények. 

 
(7) Ha a fél az ellenőrzéshez nem járult hozzá, az ellenőrzés a félnek csak a (6) bekezdés 

f) pontjában foglalt adataira terjedhet ki.  
 

(8) Ha a (2) bekezdés szerinti jogügylet során a jognyilatkozatot tevő fél helyett 
meghatalmazott jár el, a meghatalmazásnak az ellenőrzés lehetővé tétele érdekében a félnek és 
meghatalmazottjának a (6) bekezdés a)-c) és e)-f) pontjaiban megjelölt adatait kell 
tartalmaznia. 

  
(9) Az ügyvéd az adatigénylés iránti megkeresésében köteles a jogügyletet, amelyre a 

megbízást kapta azonosításra alkalmas módon megjelölni, illetve arról nyilvántartást vezetni.  
 
 27/C. § Az ügyvéd az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat csak a 27/B. § (2) 

bekezdésében megjelölt okiratba foglalással, valamint ellenjegyzéssel kapcsolatos 
tevékenysége során használhatja fel, azokat papír alapon nem rögzítheti, és azokról kizárólag a 
bíróság, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara 
részére adhat tájékoztatást. 

 
27/D. § (1) Az ügyvéd köteles a közreműködést megtagadni, ha 
 

a) a fél a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot, 
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b) az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását 
vagy megsemmisülését bejelentették, vagy 

c)  az igazolvány érvénytelen. 
 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén az igazolvány jogosulatlan felhasználásának 

megakadályozása céljából az ügyvéd köteles az ellenőrzés során észlelt tényeket az illetékes 
rendőrkapitányságnak írásban bejelenteni, és e bejelentést egyidejűleg rövid úton is megtenni. 

 
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell 

 
a) az okirat számát, típusát, 
b) a nyilvántartás adataival nem egyező adatok, tények vagy körülmények 

megjelölését, 
c) az igazolvány bemutatásának helyét és idejét, 
d) a bejelentő nevét, aláírását, valamint bélyegzőjének lenyomatát. 

 
 (4) Az ügyvéd bejelentési kötelezettségének teljesítése nem tekinthető a titoktartási 
kötelezettsége megsértésének.” 
 

2. § 
 

Az Ütv. 89/E. §-ának (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: 
 

(A névjegyzék tartalmazza az európai közösségi jogász) 
 

„n) személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-
nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és idegenrendészeti nyilvántartásból történő 
on-line adatigénylési jogosultságának fennállását.” 
 

3. § 
 

(1) Az Ütv. 116. §-ának (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 
 

(A kamara az ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt 
következő adatait tartja nyilván:) 

 
„m) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-

nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és az idegenrendészeti nyilvántartásból történő 
on-line adatigénylési jogosultság fennállását.” 
 

(2) Az Ütv. 116. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
   

„(8) A Magyar Ügyvédi Kamara a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a 
járművezetőiengedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást és az idegenrendészeti 
nyilvántartást vezető hatóságok számára – az adatigénylési jogosultság fennállásának 
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ellenőrizhetősége céljából – biztosítja a felfüggesztés és szünetelés hatálya alatt nem álló,  az 
adatigényléshez szükséges technikai eszközzel, külön jogszabály szerinti engedéllyel 
(regisztrációval) rendelkező tagjainak és az európai közösségi jogászoknak a nevéből és 
kamarájának nevéből álló elektronikus adatbázisba a közvetlen (on-line) betekintés 
lehetőségét.” 

 
4. § 

 
Az Ütv. a következő 133/A. §-sal egészül ki: 

 
„133/A. § Az igazságügy-miniszter rendeletben állapítja meg  
 

a) azoknak az ügyeknek a nyilvántartására vonatkozó szabályokat, melyekben a 
27/B. § szerinti ellenőrzésre kerül sor,  

b) a 27/B. § (2) bekezdése szerinti jogügyletekről szóló okirat elkészítése, 
ellenjegyzése során a személyazonosság ellenőrzésével kapcsolatos eljárás részletes 
szabályait.” 

 
 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása 
 
 

5. § 
 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 5. §-a 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„5. § (1) A közjegyző a közreműködését e törvényben említetteken kívül más okból nem 
tagadhatja meg. A közjegyző közreműködését végzéssel tagadja meg, a végzést írásban kell 
közölni azzal a féllel, aki a közjegyzőt a közreműködésre felkérte. 

 
(2) A közreműködést kérő fél a végzés felülvizsgálatát kérheti a közjegyző székhelye 

szerinti megyei bíróságtól. A bíróság a végzést közigazgatási nemperes eljárásban vizsgálja 
felül azzal, hogy végzésében a kérelmet elutasítja, vagy a végzést hatályon kívül helyezi és a 
közjegyzőt az eljárás lefolytatására utasítja. A bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak nincs 
helye.” 

 
6. § 

 
A Kjtv. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A közjegyzőhelyettes a közjegyző utasítása és felelőssége mellett önállóan intézhet 

közjegyzői ügyeket; a tanúsítvány kivételével az általa készített közjegyzői okirat 
érvényességéhez, közjegyzői okiratról kiadmány vagy másolat kiadásához a közjegyzőnek az 
okiratra vezetett ellenjegyzése szükséges.” 
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7. § 

 
A Kjtv. a következő 49/C. §-sal egészül ki:  

 
„49/C. § (1) A területi kamara közjegyzőkről és közjegyzőhelyettesekről vezetett 

nyilvántartásának a (2) bekezdésben foglalt adatait – a h)-j) pontban foglaltak kivételével – a 
Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére átadja, amely az adatokat a külön törvény 
rendelkezései szerint nyilvántartja és kezeli. A (2) bekezdésben foglalt adatoknak a területi 
kamara nyilvántartásából történő törlésével egyidejűleg azokat törölni kell a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara nyilvántartásából. 

 
(2) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartása a következő adatokat 

tartalmazza: 
 

a) a közjegyző és a közjegyzőhelyettes családi és utóneve, születési neve, 
b) a közjegyző székhelye, illetékességi területe, 
c) a közjegyzői kinevezés napja, 
d) a hivatalba lépés időpontja, 
e) az áthelyezés időpontja, 
f) a közjegyző szolgálati viszonya szünetelésének vagy felfüggesztésének ténye,  
g) a közjegyzőhelyettest alkalmazó közjegyző neve, székhelye, 
h) a közjegyző bélyegzőjének szövege, sorszáma, 
i) a közjegyző és a közjegyzőhelyettes hivatali elektronikus aláírásáról kibocsátott 

tanúsítványok, 
j) a bélyegző és a hivatali elektronikus aláírásáról kibocsátott tanúsítványok 

érvényességének időtartama. 
 

(3) A fél személyazonosságának ellenőrzése esetén [122. § (2) bekezdés] a nyilvántartást 
vezető hatóság az adatigénylés iránti megkeresés teljesítése előtt a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara elektronikus nyilvántartásából közvetlen (on-line) adatigényléssel ellenőrzi 
a közjegyző és a közjegyzőhelyettes adatigénylési jogosultságának fennállását.” 

 
8. § 

 
A Kjtv. 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„111. § (1) A közjegyzői okiratok az ügyleti okirat és a ténytanúsító okirat (közjegyzői 
tanúsítvány). Az ügyleti okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás 
tényét, a ténytanúsító okiratban a közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja 
jegyzőkönyvi vagy záradéki formában. 

 
(2) A közjegyző által e törvényben előírt alakszerűségek megtartásával elkészített 

közjegyzői okirat, ennek hiteles kiadmánya és hiteles másolata: közokirat. 
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(3) A közjegyzői okirat, ennek hiteles kiadmánya és hiteles másolata – ha a törvény 
eltérően nem rendelkezik – elektronikus úton is elkészíthető. A közjegyző által e törvényben 
előírt alakszerűségek megtartásával készített, a közjegyző minősített elektronikus aláírásával 
ellátott közjegyzői okirat, ennek hiteles kiadmánya és hiteles másolata: közokirat (elektronikus 
közokirat).” 

 
9. § 

 
A Kjtv. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Ha azt a felek kérik, az idegen nyelven készített közjegyzői okirathoz hozzá kell 

fűzni annak teljes magyar fordítását.” 
 

10. § 
 

A Kjtv. 116. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:  
 

„(3) A közjegyző névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló 
elírás esetén az okiratban szereplő ügyfelek közös kérelmére vagy hivatalból a közjegyzői 
okirat kijavítását végzéssel bármikor elrendelheti. 

 
(4) A közjegyzői okirat kijavítását elrendelő végzést a kijavított okiratra és lehetőleg 

annak kiadmányaira is fel kell jegyezni. Ha a kiadmányokat már kibocsátották, a közjegyző új, 
a kijavított szöveget tartalmazó kiadmányokat bocsáthat ki. A kijavítás tárgyában hozott végzés 
felülvizsgálatát csak akkor lehet kérni a közjegyző székhelye szerinti megyei bíróságtól, ha a 
közjegyző a kijavítás iránti kérelmet elutasította, vagy az hivatalból történt. A bíróság 
eljárására az 5. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.” 

 
11. § 

 
A Kjtv. 118. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„118. § Ha a közjegyzői okirat több lapból áll, ezeket zsinórral össze kell fűzni, és a 

közjegyző bélyegzőjével kell megerősíteni. A közjegyzői okirat mellékleteit, melyek az okirat 
részét képezik, ugyanígy kell az okirathoz fűzni. Ha a melléklet erre nem alkalmas, azt a 
közjegyzői okirat ügyszámával ellátva az okirathoz csatolva kell őrizni.” 

 
12. § 

 
A Kjtv. 119. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) A közjegyzői okirat visszaérkezéséig – ha a területi elnökség másképpen nem 

rendelkezett – a közjegyző a (2) bekezdésben említett kiadmány alapján adhat ki hiteles 
kiadmányt.” 
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13. § 
 

A Kjtv. 120. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki: 

 
(A közjegyzői okirat elkészítése alkalmával a közjegyző kötelessége, hogy) 

 
„d) felolvassa a közjegyzői okiratot a fél előtt; a közjegyzői tanúsítványt csak 

akkor kell felolvasni, ha e törvény kifejezetten így rendelkezik,” 
„f) tájékoztassa a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet az ellenőrzés 

megkezdése előtt annak céljáról és módjáról.” 
 

14. § 
 

A Kjtv. 122. §-a a következő (2)-(7) bekezdéssel egészül ki, és a § jelenlegi 
szövege (1) bekezdésre változik: 
 

„(2) A közjegyző a fél által a személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében 
rendelkezésre bocsátott adatai valódiságának és a személyazonosságának igazolására alkalmas 
hatósági igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) érvényességének ellenőrzése céljából 
megkeresi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a járművezetőiengedély-nyilvántartást, az 
útiokmány-nyilvántartást és az idegenrendészeti nyilvántartást (a továbbiakban együtt: 
nyilvántartás). 

 
(3) Az ellenőrzés közvetlen (on-line) adatigényléssel történik, melynek céljából a 

közjegyző a nyilvántartásokból a fél alábbi adatait ellenőrizheti:  
 
a) természetes személyazonosító adatait, 
b) magyar vagy külföldi állampolgárságát, illetőleg hontalanságát, valamint 

menekült, bevándorolt, letelepedett vagy EGT állampolgári jogállását, 
c) lakcímét, 
d) arcképmását,  
e) aláírását és  
f) az igazolványának, valamint a személyazonosítóról és a lakcímről szóló 

hatósági igazolványának okmányazonosítóját és az okmányazonosító alapján nyilvántartott 
következő tényeket:  

fa) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 17. §-ának (4) bekezdése szerinti tények,  

fb) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-ának f) pontja szerinti 
tények és az okmány érvényességi ideje, 

fc) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. §-
ának i)-j) pontjai szerinti tények,  

fd) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 
84. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti tények. 
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(4) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködést, ha a fél személyazonossága 
megállapításához adatot nem szolgáltatott, a nyilvántartás adatai nem egyeznek meg a 
rendelkezésre bocsátott adatokkal, vagy az igazolvány érvénytelen.  

 
(5) A közjegyző a hivatalos eljárása során tudomására jutott adatokat csak e törvényben 

meghatározott eljárása során használhatja fel, az adatokat köteles megvédeni a jogosulatlan 
hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, és azok törvényellenes módon vagy ilyen célból történő 
felhasználása ellen. 

 
(6) A közjegyző az ellenőrzés során megismert adatok papír alapú másolatát külön 

jogszabály szerint megőrzi, vagy az iratokhoz csatolja és elkülönítve zártan kezeli; a másolatot 
az ügy irattárba helyezésétől számított 5 évig tárolja, ezt követően megsemmisíti. Az adatokat a 
közjegyző csak a bíróság, a büntetőügyben eljáró hatóság és a közjegyző tevékenységét 
ellenőrző területi kamara részére adhatja ki, és részükre teheti lehetővé az adatokba történő 
betekintést. 
 

(7) Ha az ellenőrzés során a közjegyző azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, 
ellopását vagy megsemmisülését bejelentették, az igazolvány jogosultatlan felhasználásának 
megakadályozása céljából értesíti az illetékes rendőrkapitányságot. A közjegyző bejelentési 
kötelezettségének teljesítése nem tekinthető a titoktartási kötelezettsége megsértésének.” 

 
15. § 

 
A Kjtv. 130. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„130. § A közjegyzői okiratban fel kell tüntetni a felek, az azonossági és az ügyleti 

tanúk, a bizalmi személy, valamint a tolmács lakóhelyét, születési helyét és idejét, lehetőség 
szerint anyja nevét, szükség esetén a felek egyéb személyi adatait, és azt, hogy ezekről a 
közjegyző hogyan győződött meg.” 

 
16. § 

 
A Kjtv. 135. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

 
„(4) A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést és a közjegyzőnél letett végrendelet 

letételének tényét a közjegyző köteles bevezetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába az 
okirat elkészítését vagy a letétbe helyezést követő 72 órán belül. A hagyatéki ügyben eljáró 
közjegyző az örökhagyó esetleges végrendelete iránti tudakozódás céljából köteles megkeresni 
a Végrendeletek Országos Nyilvántartását.” 

 
17. § 

 
A Kjtv. 136. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:  

 
„A közjegyző a tanúsítvány készítésénél nem köteles segédszemélyeket igénybe venni.”  
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18. § 

 
A Kjtv. 139. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A tanúsítványt záradék formájában kell kiállítani, amely tartalmazza az ügyszámot, 

a fél családi és utónevét, születési helyét és idejét, lehetőség szerint anyja nevét, kérésére egyéb 
személyi adatait.” 

 
19. § 

 
A Kjtv. 143. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A jegyzőkönyvet kérelemre az ülés elnöke, ha ilyen nincs, valamennyi résztvevője 

aláírhatja.” 
 

20. § 
 

(1) A Kjtv. 145. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A közjegyző köteles a felvett óvásokról időrendi sorrendben óváskönyvet vezetni, 
melyben rögzíti, hogy mikor, kinek az érdekében, ki ellen és mekkora összegre lett az óvás 
felvéve. Az óvás felvételekor a váltó vagy csekk birtokosa a közjegyző jelenlétében hívja fel 
fizetésre a csekken vagy váltón megjelölt fizetési helyen vagy a fizetésre kötelezett székhelyén 
a fizetésre kötelezettet. Ha a fizetés meghiúsul, a közjegyző ezt hitelesen írásban – az óvás 
felvételével – tanúsítja.” 

 
(2) A Kjtv. 145. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi 

(3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik: 
 
„(3) Az óvás felvételéről készített okirat tartalmazza: 

 
a) a váltó, illetve a csekk pontos szövegét, a rajta lévő forgatmányokkal, 

nyilatkozatokkal és megjegyzésekkel vagy a tanúsítvány mellékletében ezek fénymásolatát, 
b) az óvást kérőnek és annak megnevezését, aki ellen az óvást felveszik (óvatolt), 
c) az óvatolt személyhez intézett felszólítást, az arra adott választ, avagy annak a 

megjegyzését, hogy az óvatolt nem válaszolt, vagy nem volt fellelhető, 
d) ki, miért, milyen módon ajánlotta vagy teljesítette a közbenjáró elfogadást, 
fizetést, 
e) a megkísérelt, illetve megtörtént felszólítás helyét, évét, hónapját, napját és – 

ha szükséges – óráját, 
f) a közjegyző aláírását, pecsétjét. 
 

(4) A közjegyző az óvatolt váltót az óvatolásra utaló záradékkal látja el, melyet a 
váltóhoz fűz.” 
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21. § 

 
A Kjtv. 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„148. § A közjegyző az általa készített közjegyzői okiratról hiteles kiadmányt és 

bizonyítványt, más közjegyző által készített okiratról hiteles másolatot adhat ki.” 
 

22. § 
 

A Kjtv. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„150. § Közjegyzői okiratról – ha e törvényben vagy az okiratban másképpen nem 
rendelkeztek – csak az abban félként szereplő személy, törvényes képviselője vagy 
meghatalmazottja részére adható ki hiteles kiadmány.” 

 
23. § 

 
A Kjtv. 152. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az örökhagyó halálát követően kiadmány, másolat vagy bizonyítvány – a 

végrendelet kihirdetése után, a kihirdetés napjának feltüntetésével – a 150-155. § szerint adható 
ki.” 

 
24. § 

 
A Kjtv. 153. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„153. § A közjegyzői okiratról hiteles kiadmányt a közjegyző ismételten és bárkinek 
kiadhat, aki az ahhoz fűződő jogi érdekét valószínűsíti.” 

 
25. § 

 
A Kjtv. 154. §-ának (2)-(3) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek: 
 

„(2) A hiteles kiadmányban a meghatalmazás és egyéb melléklet szövegét az általános 
hitelesítési záradék előtt kell feltüntetni.  

 
(3) A hiteles kiadmányt a közjegyző a szöveg végén záradékkal hitelesíti; amely 

tartalmazza a kiadmány keltét, a közjegyző aláírását és bélyegzőjének lenyomatát.” 
 
„(5) A hiteles másolat kiadására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni; az a 

hiteles kiadmány, hiteles másolat, amely e §-ban foglaltaknak nem felel meg, nem tekinthető 
közokiratnak.” 
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26. § 

 
A Kjtv. 157. §-a következő mondattal egészül ki:  

 
„A közreműködés megtagadása, továbbá a kijavítás tárgyában hozott végzés 

felülvizsgálatát a Fővárosi Bíróságtól kell kérni; a bíróság eljárására az 5. § (2) bekezdésében 
foglaltak az irányadóak.” 

 
27. § 

 
A Kjtv. 166. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

 
„A közjegyzői levéltárban kell elhelyezni továbbá az elektronikus úton vezetett 

levéltárban elhelyezett, 2006. január 1-jét követően létrejött okiratok eredeti példányait, ha 
elkészítésük óta tíz év eltelt.” 

 
28. § 

 
A Kjtv. 166/A. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A közjegyző köteles az általa készített közjegyzői okiratot – a záradéki tanúsítvány 

kivételével –, valamint a nemperes eljárásban hozott jogerős határozatot a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara elektronikus úton vezetett levéltárában elhelyezni. Az archiválás 
alkalmával a közjegyző elkészíti a közokirat digitalizált másolatát, és azt a részére e célra 
rendelkezésre bocsátott elektronikus aláírásával hitelesíti, továbbá az okirat kísérő lapján 
feltünteti annak jellemző adatait és a betekintésre jogosultakat. Az elektronikus levéltárra 
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg. 
 

(2) Az elektronikus levéltárban elhelyezett okiratról a közjegyző hiteles kiadmányt, 
másolatot, illetve bizonyítványt; a közjegyzői levéltár vezetője másolatot, illetve bizonyítványt 
ad ki.” 

 
29. § 

 
A Kjtv. 183. §-a a következő f) ponttal egészül ki:  

 
(Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy – a 12. § (3) bekezdésében 

foglaltakon túl – rendelettel állapítsa meg:) 
 

„f) e törvény végrehajtásához szükséges részletes eljárási szabályokat.”  
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A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása 

 
 

30. § 
 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 5. 
§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A bírósági végrehajtó által foganatosított eljárás során az adós (kötelezett) és az 

eljárásban részt vevő más személy a végrehajtó felszólítására köteles a személyazonosságát 
okirattal igazolni. Ha a bemutatott okirat a személyazonosság igazolására nem alkalmas, a 
végrehajtó felhívja az érintettet megfelelő okirat bemutatására; ha ez az okirat sem megfelelő, 
vagy annak alapján is kétséges a személyazonosság, illetve a személyazonosság igazolását 
megtagadják, a végrehajtó intézkedhet a személyazonosságnak a rendőrség közreműködésével 
történő megállapítása iránt. A végrehajtó a személyazonosság megállapítására irányuló eljárási 
cselekményt és annak eredményét feltünteti a jegyzőkönyvben.”  
 

31. § 
 

A Vht. 16. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) 
bekezdésre változik: 
 

„(2) A végrehajtható okiraton a bíróság feltünteti a végrehajtási kifogás előterjesztéséről 
szóló tájékoztatást, a 15. § szerinti határozat alapján kiállított végrehajtási lapon pedig annak 
tényét is, hogy a végrehajtandó határozat kézbesítésével kapcsolatban kézbesítési vélelem állt 
be.” 

 
32. § 

 
 (1) A Vht. 31/D. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

 
 „A végrehajtói kézbesítés költségére külön törvény szerinti költségkedvezmény nem 
vehető igénybe; ha pedig az (1) bekezdés szerinti határozat alapján végrehajtás indul, a 
végrehajtói kézbesítés költségét – mint a végrehajtás kérésével kapcsolatos költséget – az adós 
viseli.”  
 
  (2) A Vht. 31/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
  „(6) Jogszabály az (1) bekezdésben foglalt iratokon kívül más irat végrehajtói 
kézbesítését is előírhatja; ilyen esetben jogszabály a kézbesítés eredményéről történő 
értesítésről e törvénytől eltérően rendelkezhet.” 
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33. § 

 
(1) A Vht. 47. §-át megelőző alcím helyébe az „Az adós és a végrehajtási 

eljárásban részt vevő személyek adatainak beszerzése, ellenőrzése és kezelése” alcím lép, és a 
Vht. 47. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:  
 
 „(7) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti adatok beszerzése céljából elektronikus úton 
is megkeresheti az adatokat számítógépes eszközzel nyilvántartó hatóságokat. A nem nyilvános 
adatokat nyilvántartó hatóság megkeresésére önálló bírósági végrehajtó esetén a kamara, 
megyei bírósági végrehajtó esetén a székhelye szerinti megyei bíróság elnöke igazolja a 
végrehajtó adatigénylési jogosultságának fennállását; az adatigénylési jogosultság ellenőrzése a 
kamara, illetve a megyei bíróság erre szolgáló, elektronikus úton vezetett nyilvántartásába 
történő betekintéssel is megtörténhet.” 
 

(2) A Vht. a 47. §-t követően a következő 47/A. §-sal egészül ki: 
 

„47/A. § (1)  A végrehajtó a (2) bekezdésben foglalt személy által a 
személyazonosságának és lakcímének igazolására a végrehajtó rendelkezésére bocsátott adatai 
valódiságának, továbbá a személyazonossága igazolására alkalmas, a végrehajtó részére 
bemutatott hatósági igazolványa (a továbbiakban e §-ban: igazolvány) érvényességének 
ellenőrzése céljából megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a 
járművezetőiengedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást és az idegenrendészeti 
nyilvántartást (a továbbiakban e §-ban együtt: nyilvántartás).  

 
(2) Az ellenőrzés a természetes személy adós, kötelezett, valamint a végrehajtási 

eljárásban részt vevő azon személy adatainak ellenőrzésére terjedhet ki, akinek a 
személyazonosítását a végrehajtó elvégzi. Az ellenőrzéssel érintett, a végrehajtási 
cselekménynél jelenlévő, nem adós személyt a végrehajtó az ellenőrzés megkezdése előtt 
tájékoztatja az ellenőrzés céljáról, az ellenőrzés során beszerzett adatok kezeléséről és 
bejelentési kötelezettségéről. 

 
(3) Az ellenőrzés közvetlen (on-line) adatigényléssel történik, amelynek céljából a 

végrehajtó a nyilvántartásból a következő adatokat ellenőrizheti:  
 

a) természetes személyazonosító adatok, 
b) magyar vagy külföldi állampolgárság, hontalanság, valamint menekült, 

bevándorolt, letelepedett vagy EGT állampolgári jogállás, 
c) lakcím, 
d) arcképmás, 
e) aláírás,  
f) az igazolvány, valamint a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági 

igazolvány okmányazonosítója és az okmányazonosító alapján nyilvántartott következő tények:  
fa) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 17. §-ának (4) bekezdése szerinti tények,  
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fb) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-ának f) pontja szerinti 
tények és az okmány érvényességi ideje, 

fc) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. §-
ának i)-j) pontjai szerinti tények,  

fd) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 
84. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti tények. 

 
(4) A végrehajtó a végrehajtási eljárásban részt vevő jogi képviselő képviseleti 

jogosultságát a jogi képviselő által bemutatott ügyvédi vagy jogtanácsosi igazolvány alapján az 
illetékes ügyvédi kamara, illetve a jogtanácsosi névjegyzéket vezető megyei bíróság 
nyilvántartásában szereplő adatok alapján ellenőrizheti.  

 
(5) Az adatigénylés iránti megkeresésre a 47. § (4) bekezdésében, a megkeresés 

teljesítésének díjkötelezettségére a 47. § (3) bekezdésében, az ellenőrzés során beszerzett 
adatok kezelésére pedig a 47. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  

 
(6) A nyilvántartást vezető hatóság az adatigénylés iránti megkeresés teljesítése előtt a 

kamarának a végrehajtókról vezetett nyilvántartásába történő betekintéssel ellenőrzi a 
végrehajtó adatigénylési jogosultságának fennállását; a megkeresés teljesítését megtagadja, ha 
a végrehajtó adatigénylési jogosultsága nem áll fenn. 

 
(7) A végrehajtó a nyilvántartásnak az ellenőrzés során megismert, elektronikus 

formában lévő adatairól papír alapú másolatot készíthet, melyet a végrehajtási ügy iratai között 
zártan helyez el, és azt csak a bíróság, a büntetőügyben eljáró hatóság, valamint a végrehajtó 
tevékenységét ellenőrző kamara részére adhatja ki, és részükre teheti lehetővé az adatokba 
történő betekintést. Az adatokat tartalmazó iratokat a végrehajtó a végrehajtási iratok irattárba 
helyezésétől számított öt évig tárolja, azt követően gondoskodik a megsemmisítésükről. 
 

(8) Ha az ellenőrzés során a végrehajtó azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, 
ellopását, megsemmisülését bejelentették, az igazolvány jogosulatlan felhasználásának 
megakadályozása céljából értesíti az igazolvány felhasználásának tényéről az intézkedésének 
helye szerint illetékes rendőrkapitányságot és az átvett igazolványt részére megküldi vagy 
átadja. A bejelentési kötelezettség teljesítése nem minősül a végrehajtói titoktartási 
kötelezettség megsértésének.  

 
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben, vagy ha kétség merül fel a személyazonossággal 

kapcsolatban, a végrehajtó az 5. § (4) bekezdése szerinti intézkedést is megteheti.” 
 

34. § 
 

A Vht. a következő 52/A. §-sal egészül ki: 
 

 „52/A. § (1) A végrehajtó a természetes személy adós kérelmére részletfizetést 
engedélyezhet, ha az adós vagyontárgyainak felkutatása és lefoglalása iránt intézkedett és az 
adós a végrehajtandó követelés egy részét már megfizette. A végrehajtó a végrehajtás alá 
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vonható vagyontárggyal nem rendelkező adóst is tájékoztatja a részletfizetés lehetőségéről és 
feltételeiről. 
  
 (2) A részletfizetés engedélyezéséről és tartalmáról a végrehajtó jegyzőkönyvet készít, 
amelyet kézbesít a feleknek. A jegyzőkönyvben a feleket tájékoztatni kell a (3) bekezdésben 
foglaltakról és arról, hogy a végrehajtás folytatására milyen esetben kerül sor. 
 

(3) A végrehajtást kérő a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban 
értesítheti a végrehajtót arról, hogy nem ért egyet a részletfizetés tartalmával, és a részletfizetés 
tartalmára, a részlet összegére is javaslatot tehet, valamint további biztosítékot kérhet az 
adóstól a teljesítésre. 
 

(4) Nincs szükség további intézkedésre, ha a végrehajtást kérő a jegyzőkönyvben 
foglaltakkal egyetért, vagy nem tesz a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot.  

 
(5) A végrehajtó a végrehajtást kérő (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján a 

következők szerint módosítja a jegyzőkönyvet: 
 

a) a részletfizetés engedélyezését visszavonja, ha a végrehajtást kérő nem ért 
egyet a tartásdíjra, munkabérre vagy vele egy tekintet alá eső követelésre engedélyezett 
részletfizetéssel, vagy ha a magánszemély végrehajtást kérő úgy nyilatkozik, hogy 
létfenntartását veszélyezteti a részletfizetés engedélyezése, a gazdálkodó szervezet végrehajtást 
kérő ellen pedig csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet végrehajtást kérő esetében a részletfizetést legfeljebb 1 évre, természetes 
személy esetében pedig legfeljebb 6 hónapra engedélyezi, 

c) a részletfizetés engedélyezését további, a követelés összegével arányban álló 
részteljesítéshez kötheti, ha a végrehajtást kérő nyilatkozata erre vonatkozott.  
 
 (6) Ha az adós tartozása olyan szerződésből vagy egyoldalú kötelezettségvállalásból (e 
bekezdésben a továbbiakban együtt: szerződés) ered, amely alapján havi részteljesítésre volt 
köteles és az adós a szerződés szerinti lejárt részleteket megfizette, valamint az eredeti 
szerződés szerinti részteljesítésnek megfelelő összegű részletet fizet, vagy ilyen összeg kerül 
tőle levonásra, a végrehajtó az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén ezen összegben 
engedélyezi számára a részletfizetést. Ebben az esetben a (3)-(5) bekezdés szerinti eljárásra 
nem kerül sor.  

 
(7) Ha az adós ellen több végrehajtás van folyamatban, részletfizetés csak valamennyi 

követelésre és valamennyi végrehajtást kérő nyilatkozatát figyelembe véve engedélyezhető. 
 
(8) Ha a bíróság a részletfizetés megállapításával kapcsolatban előterjesztett végrehajtási 

kifogásnak helyt ad, a végrehajtó intézkedését módosíthatja és megállapíthatja a részletfizetés 
feltételeit vagy azt, hogy a részletfizetés nem áll fenn.”  
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35. § 

 
A Vht. 54. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2) 

bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:  
 
„(2) A végrehajtó által adott részletfizetés esetében a végrehajtást akkor lehet folytatni, 

ha  
 

a) az adós a részlet teljesítését elmulasztotta, 
b) az adós ellen más követelés behajtására is indult végrehajtás és annak során 

vagyontárgyai értékesítésének van helye, 
c) az adós jövedelmi, vagyoni helyzetében lényeges változás állt be és a 

végrehajtást kérő ezt valószínűsítette, 
d) a bíróság megállapította, hogy az adós a lefoglalt vagyontárgyat a végrehajtás 

alól elvonta.”    
 

36. § 
 

A Vht. 140. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (5) bekezdés 
számozása (6) bekezdésre változik: 
 

„(5) A végrehajtó a becsérték közlésével egyidejűleg tájékoztatja a feleket a halasztás, 
részletfizetés engedélyezésének lehetőségéről és feltételeiről.” 

 
37. § 

 
  (1) A Vht. 143. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tűzi ki, és ebben feltünteti:) 
 

„e) az ingatlan lakott vagy beköltözhető állapotban történő értékesítését, és 
lakóingatlan esetében a rendelkezésére álló adatok alapján a benne lakó kiskorú és nagykorú 
személyek számát,” 
 
  (2) A Vht. 143. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege 
(1) bekezdésre változik: 
 
 „(2) A lakóingatlan árverését a végrehajtó úgy tűzi ki, hogy az árverés napja 
legkorábban az árverési hirdetmény keltét követő 60. napra essen.” 
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38. § 

  
(1) A Vht. 144. §-ának (1) bekezdése a következő új d) ponttal egészül ki, és a 

jelenlegi d) pont jelölése e) pontra változik: 
 

(Az árverési hirdetményt kézbesíteni kell) 
 

„d) az ingatlan fekvése szerinti megyei önkormányzat főjegyzőjének,” 
 
(2) A Vht. 144. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(3) A lakóingatlan árverési hirdetményét a jegyzőnek két példányban kell megküldeni, 

amelynek egyik példányát a jegyző haladéktalanul továbbítja a képviselő-testületnek, vagy a 
képviselő-testület által az ingatlan megvétele, átvétele, kiürítésének kezdeményezése tárgyában 
döntésre felhatalmazott, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §-ának (3) 
bekezdésében meghatározott szervnek (a továbbiakban e törvényben együtt: települési 
önkormányzat képviselő-testülete).” 

 
39. § 

 
 A Vht. 146. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) 

bekezdés számozása (4) bekezdésre változik: 
 
„(3) A lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat képviselő-testülete előleg 

megfizetése nélkül árverezhet a lakóingatlanra; ha azonban valamely végrehajtási ügyben a 
vételárat vagy az utólag megfizetendő előleget, illetve a vételár-különbözetet nem fizette ki 
határidőben, ez a kedvezmény legkorábban csak a meg nem fizetett összeg kifizetését követő 
napon rendezett árverésen illeti újra meg. Az ilyen feltételek szerint árverezni kívánó személy 
legkésőbb az árverés megnyitásakor köteles átadni a végrehajtónak az őt az árverésen eszerint 
történő részvételre felhatalmazó iratot, amely a települési önkormányzat képviselő-testületének 
az árverésen való részvételéről és a vételi ajánlat megtételére való felhatalmazásról szóló 
döntését a települési önkormányzat jegyzője által hitelesített módon tartalmazza.” 

 
40. § 

 
  A Vht. 149. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(2) A végrehajtó a vételár megfizetésére – az árverési jegyzőkönyvbe foglalva – 
legfeljebb 2 hónapig terjedő halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos 
körülmény indokolttá teszi; a hátralékos vételárat az árverési vevő külön felszólítás nélkül 
köteles megfizetni. A végrehajtó a lakóingatlant megvásárló települési önkormányzat 
képviselő-testületének 2 hónap haladékot ad a vételár megfizetésére; ha az a vételár 
megfizetését elmulasztja, a meg nem fizetett árverési előleget utólag meg kell fizetnie, ami a 
végrehajtás során befolyt összeget növeli.” 
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41. § 

 
A Vht. 152. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 
 „(3) A végrehajtó az ingatlanárverésről, nyilvános pályázat megrendezése esetén a 
pályázatok felbontásáról kép- és hangfelvételt készít.” 
 

42. § 
 
  A Vht. 154/A. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § 
a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 
 

 „(10) Ha a kiköltözésre az (1), (3) és (5) bekezdésben foglalt időpontig nem került sor, a 
végrehajtó az árverési vevő kérelmére haladéktalanul intézkedik – szükség esetén rendőrség 
közreműködésével – az ingatlan kiürítése iránt; a kiürítés a végrehajtás során befolyt összeg 
terhére történik. Az ingatlan kiürítése során a 182-182/A. §-ban foglalt szabályok megfelelő 
alkalmazásával kell eljárni és az e §-okban foglalt, a végrehajtást kérőre vonatkozó szabályokat 
az árverési vevőre kell megfelelően alkalmazni.  

 
(11) Az ingatlan kiürítése iránti kérelmet a kiköltözési határidő lejártát követő 30 napon 

belül írásban kell előterjeszteni a végrehajtónál; ha pedig az árverési vevő települési 
önkormányzat, a települési önkormányzat képviselő-testületének az ingatlan kiürítésére és a 
bentlakók elhelyezésére vonatkozó döntését tartalmazó iratot a kiköltözési határidő lejártát 
követő 60 napon belül kell megküldenie a végrehajtónak. A határidő elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye, lejártát követően az árverési vevő a polgári jog általános szabályai 
szerint igényelheti az ingatlan kiürítését.” 
 

43. § 
 
  A Vht. 156. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(7) Ha a második árverés is sikertelen volt, az árverési jegyzőkönyvet a végrehajtást 
kérőknek, lakóingatlan árverési jegyzőkönyvét pedig a lakóingatlan fekvése szerinti községi, 
városi, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének is meg kell küldeni, amelyben tájékoztatni 
kell a végrehajtást kérőket, illetve a települési önkormányzat képviselő-testületét az ingatlan 
átvételének, megvételének lehetőségéről és feltételeiről.”  
 

44. § 
 
  (1) A Vht. 156/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Az ajánlatnak tartalmaznia kell) 
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„a) a vevő nevét, születési évét, anyja nevét, lakóhelyét (szervezet esetében 
megnevezését, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, képviselőjének nevét), valamint azt, 
hogy az ajánlatot tevő személy személyazonosságáról hogyan győződött meg az ajánlat 
készítője, ellenjegyzője,” 
 

(2) A Vht. 156/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az ajánlatot ügyvéd vagy az ajánlatot tevő szervezet jogtanácsosa által ellenjegyzett 
okiratba vagy közjegyzői okiratba kell foglalni; ha pedig helyi önkormányzat képviselő-
testülete (közgyűlése) tesz pályázati ajánlatot, azt a helyi önkormányzat jogi szakvizsgával 
rendelkező jegyzője (főjegyzője) is elkészítheti.”  

 
45. § 

 
  A Vht. 156/E. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (Érvénytelen az ajánlat, ha) 
 
  „f) az nem tartalmazza a 156/C. § (2) bekezdésében foglalt személy 
ellenjegyzését, vagy azt nem közjegyzői okiratba foglalták, illetve nem jogi szakvizsgával 
rendelkező jegyző (főjegyző) készítette.” 

 
46. § 

 
A Vht. 156/B. §-ának (2) bekezdése a következő új d) ponttal egészül ki, és a 

jelenlegi d) pont jelölése e) pontra változik: 
 

(A pályázati hirdetményt kézbesíteni kell) 
 

„d) az ingatlan fekvése szerinti megyei önkormányzat főjegyzőjének,” 
 

47. § 
 
  A Vht. a következő 156/H. §-sal egészül ki: 
 
 „156/H. § Lakóingatlan nyilvános pályázati értékesítése esetén a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
 

a) a nyilvános pályázati hirdetményben a végrehajtó a rendelkezésére álló adatok 
alapján feltünteti azt is, hogy hány kiskorú és nagykorú személy lakik az ingatlanban, 

b) a nyilvános pályázati hirdetményt a lakóingatlan fekvése szerinti községi, 
városi, illetve fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének két példányban kell megküldeni, aki 
az egyik példányt haladéktalanul továbbítja a települési önkormányzat képviselő-testületének, 

c) a települési önkormányzat képviselő-testülete előleg megfizetése nélkül 
jogosult ajánlatot tenni; ha azonban valamely végrehajtási ügyben a vételárat vagy az utólag 
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megfizetendő előleget, illetve a vételár-különbözetet nem fizette ki határidőben, ez a 
kedvezmény legkorábban csak a meg nem fizetett összeg kifizetését követő napon tett ajánlat 
esetében illeti újra meg, 

d) az ajánlat benyújtásának határidejét a végrehajtó úgy állapítja meg, hogy a 
határidő lejártának napja a hirdetménynek a kamara lapjában való megjelenésétől számított 60. 
napnál későbbi időpontra essen, 

e) a települési önkormányzat képviselő-testületének ajánlata önmagában abból az 
okból nem tekinthető érvénytelennek, hogy benyújtásával együtt az előleg megfizetése nem 
történt meg, 

f) ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a vételár megfizetését 
elmulasztotta, köteles a meg nem fizetett előleget utólag megfizetni, ami a végrehajtás során 
befolyt összeget növeli.” 
 

48. § 
   

A Vht. 158. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„158. § (1) Ha a második, sikertelen árverést követően érkezett átvételi vagy vételi 
ajánlat az ingatlanra, az ajánlatot tevő személyéről és az ajánlat összegéről a végrehajtó 
értesítést küld a végrehajtást kérőknek és az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat 
képviselő-testületének azzal a felhívással, hogy annak kézhezvételét követő 15 napon belül 
átvételi vagy vételi ajánlatot tehetnek, vagy korábbi ajánlatuk összegét módosíthatják. Ha a 
végrehajtást kérő vagy a települési önkormányzat képviselő-testülete e határidő alatt újabb 
ajánlatot nem tesz, korábbi nyilatkozatát kell figyelembe venni.   

 
(2) A végrehajtó az ajánlatok és az (1) bekezdés szerinti határidőben beérkezett újabb 

ajánlatok összege alapján dönt – a (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint – az 
ingatlan vevőjének vagy átvevőjének személyéről; az ajánlattevőket erről értesíti. 
 

(3) Ha a végrehajtást kérő tett legalább a becsérték felének, ha az árverésen a kikiáltási 
ár csak a becsérték 70%-ának megfelelő összegre szállítható le, a 70%-ának megfelelő összegű 
átvételi ajánlatot, az ingatlant ezen összeg fejében átveheti, az ingatlan fekvése szerinti 
települési önkormányzat képviselő-testülete pedig – ha tett legalább a becsérték 70%-ának 
megfelelő összegű vételi ajánlatot – a lakóingatlant megveheti.  
 

(4) Ha több végrehajtást kérő tett átvételi ajánlatot, az ingatlant közülük az veheti át, aki 
a legmagasabb összegű átvételi ajánlatot tette; ha több egyenlő összegű átvételi ajánlatot tettek, 
az átvételi jogosultság a 165. §-ban meghatározott sorrend szerint alakul. A települési 
önkormányzat képviselő-testülete a lakóingatlant akkor veheti meg, ha  

 
a) a végrehajtást kérők átvételi ajánlatánál magasabb összegű vételi ajánlatot tett, 

vagy 
b) vételi ajánlatának összege megegyezik a legmagasabb, nem gyermektartásdíj-

követeléssel rendelkező végrehajtást kérők azonos összegű ajánlatainak összegével.  
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 (5) A becsérték felének, illetőleg az azt meghaladó átvételi árnak megfelelő összeget be 
kell számítani a végrehajtást kérő követelésébe. Ha a végrehajtást kérő követelésének összege 
nem éri el az átvételi árat, a különbözetet a végrehajtást kérő köteles az árverési vevőre nézve 
irányadó szabályok szerint befizetni. 
 
 (6) Ha a települési önkormányzat az ingatlan vevője, a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a végrehajtó (2) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételét követő 30 
napon belül köteles a vételárat megfizetni, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli; a 
végrehajtó a vételár kifizetését követően készíti el a vételről szóló jegyzőkönyvet. Ha a 
települési önkormányzat képviselő-testülete a vételárat nem fizeti meg, a végrehajtó a 
legmagasabb átvételi ajánlatot tevő végrehajtást kérő részére adja át az ingatlant. 
 

(7) Az átvétel és az e § szerinti vétel jogkövetkezménye azonos az árverési vétel 
jogkövetkezményével.” 

 
49. § 

 
A Vht. a 162. §-t követően a következő alcímmel és a 162/A. §-sal egészül ki: 

 
„Eljárás az előleg, vételár, vételár-különbözet meg nem fizetése esetén 

 
 162/A. § (1) Ha a lakóingatlant előleg letétbe helyezése, megfizetése nélkül vásárló 
települési önkormányzat képviselő-testülete nem fizeti meg a vételárat (149. §, 158. §), előleget 
[149. § (2) bek., 156/H. § f) pont] vagy a vételár-különbözetet [156. § (5) bek.], a végrehajtó 
intézkedik ennek a ténynek az elektronikus úton vezetett kamarai nyilvántartásba (e §-ban a 
továbbiakban: nyilvántartás) történő bejegyzése iránt.  
 
 (2) A végrehajtó az intézkedéséről készített jegyzőkönyvet kézbesíti a települési 
önkormányzat jegyzőjének. 
  
 (3) Ha a vételárat, az előleget, illetve a vételár-különbözetet a települési önkormányzat 
képviselő-testülete megfizette, a végrehajtó haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásban foglalt 
adat törlése iránt, és ennek megtörténtéről jegyzőkönyvet készít, amit kézbesít a jegyzőnek. 
 
 (4) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: 
 

a) a végrehajtási ügy száma, az eljáró végrehajtó neve, székhelye és azonosító 
száma, 

b) az értékesített ingatlan helyrajzi száma, 
c) a települési önkormányzat neve, 
d) a meg nem fizetett összeg és rendeltetése, 
e) a fizetési határidő lejárta. 
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 (5) A kamara a végrehajtó (1) és (3) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételét követő 
munkanapon rögzíti a nyilvántartásban a (4) bekezdésben meghatározott adatot, illetve törli azt 
a nyilvántartásból.  
 
 (6) A nyilvántartásba a bírósági végrehajtó, a bíróság, a büntetőügyben eljáró hatóság és 
az érintett települési önkormányzat tekinthet be. 
 
 (7) A nyilvántartás adatait a nyilvántartásból történő törléstől számított 5 évig őrzi a 
kamara.” 

 
50. § 

 
  A Vht. 217. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a 
következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A végrehajtási kifogásról a bíróság soron kívül – szükség esetén a felek 
meghallgatása után – végzéssel határoz. 
 
 (5) A bíróság a végrehajtási kifogás beérkezésétől számított 8 munkanapon belül – a 
kifogás másolatának megküldésével együtt – intézkedik a kifogásolt végrehajtói intézkedésre 
vonatkozó, illetve a kifogás elbírálásához szükséges iratok másolatának beszerzése iránt, a 
végrehajtó pedig a bíróság megkeresésének 8 munkanapon belül köteles eleget tenni. A bíróság 
a végrehajtási kifogást elbíráló végzését – az 50. § (2) bekezdését is figyelembe véve – 60 
napon belül hozza meg, kivéve, ha ahhoz a felek meghallgatása vagy egyéb bizonyítás felvétele 
szükséges.” 
 

51. § 
 

A Vht. 250. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyúttal a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: 
 
 (A kamara ellátja a következő feladatokat is:) 
 
  „a) nyilvántartást vezet a végrehajtók által folytatott végrehajtási eljárásokról és 
az ingatlanok értékesítése során az előleget, vételárat, vételár-különbözetet meg nem fizető 
vevőkről,” 
 
  „e) árverési csarnokot működtethet.” 
 

52. § 
 

(1) A Vht. 250/A. §-ának (2) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki: 
  
(A végrehajtók névjegyzéke a következő adatokat tartalmazza:) 
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„w) a nem nyilvános adatokat tartalmazó, elektronikus úton vezetett 
nyilvántartásokból történő on-line adatigénylési jogosultság fennállása.” 

  
(2) A Vht. 250/A. §-ának (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

 
 (A végrehajtó-helyettesek névjegyzéke a következő adatokat tartalmazza:) 

 
„f) a nem nyilvános adatokat tartalmazó, elektronikus úton vezetett 

nyilvántartásokból történő on-line adatigénylési jogosultság fennállása.” 
 

(3) A Vht. 250/A. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 
   

„(9) A kamara az e § szerinti nyilvántartásokat számítógépes adatrögzítő eszközzel 
vezeti.  

 
(10) A kamara a nem nyilvános adatokat tartalmazó, elektronikus úton vezetett 

nyilvántartásokat vezető hatóságok számára – az adatigénylési jogosultság fennállásának 
ellenőrizhetősége céljából – biztosítja a szolgálatban lévő, felfüggesztés és szünetelés hatálya 
alatt nem álló, az adatigényléshez szükséges technikai eszközzel, külön jogszabály szerinti 
engedéllyel (regisztrációval) rendelkező végrehajtók nevéből, székhelyéből, kamarai azonosító 
számából, a végrehajtó-helyettesek esetén pedig nevükből és foglalkoztató végrehajtójuk 
említett adataiból álló adatbázisba a közvetlen (on-line) betekintés lehetőségét.” 
 

53. § 
 

A Vht. 259. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § jelenlegi szövege 
(1) bekezdésre változik: 
 

„(2) A megyei bírósági végrehajtó és a megyei bírósági végrehajtó-helyettes az 
elektronikus nyilvántartásokból a végrehajtás során történő adatigényléshez a bíróság 
számítástechnikai eszközét veszi igénybe.” 

 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 
 
 

54. § 
 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. §-a 
(1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]  

  
„a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyző, az ügyészség, a nyomozó 

hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata a 
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törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat;” 
 

 
A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása 

 
 

55. § 
 

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 99. 
§-a (4) bekezdésének első mondta helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„Keresetlevél (fizetési meghagyás), illetve az eljárást befejező érdemi határozat 

kézbesítése esetében a bíróság a kézbesítési vélelem beállásáról a feleket nyolc munkanapon 
belül értesíti.” 
 

56. § 
 

A Pp. 99/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) Ha a címzett ellen a jogerős határozat alapján a bírósági végrehajtást megelőzően 
pénzforgalmi úton történő behajtást kezdeményeztek és arról tudomást szerzett, a kézbesítési 
vélelem megdöntése iránti, e § szerinti kérelmet a pénzforgalmi behajtásról való 
tudomásszerzésétől számított 15 napon belül terjeszthet elő.”  
 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása 
 
 

57. § 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52/A. §-ának (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető valamely jog bejegyzéséről, 
módosításáról vagy törléséről szóló határozattal kapcsolatban a kézbesítési vélelem valamely 
címzett vonatkozásában a Ket. 79. § (2) bekezdése alapján beállt, a földhivatal 8 napon belül 
értesíti a címzettet a kézbesítési vélelem beálltáról. Az az adott ügyben érintett további ügyfél, 
akinek jogi érdeke fűződik a földhivatali határozat kézbesítéséhez, saját költségére kérheti a 
határozatot tartalmazó irat külön jogszabály szerinti végrehajtói kézbesítését az ingatlan 
tulajdonosa (érintett tulajdonosa) és annak a részére, akinek bejegyzett joga keletkezett, 
módosult vagy megszűnt. A végrehajtói kézbesítés eredményéről a kézbesítést kérő és a 
földhivatal kap értesítést. Ha a végrehajtói kézbesítés során a címzett az irat másolatát átvette, 
15 napon belül kezdeményezheti a kézbesítési vélelem megdöntését.” 
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Záró rendelkezések 

 
 

58. §  
 

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. március 1-jén lép 
hatályba.  

 
(2) A törvény 34-36., 55. és 56. §-ai a kihirdetését követő 30. napon lépnek 

hatályba. 
 
(3) E törvény 37-49. és 51. §-ait azokban az ügyekben kell alkalmazni, 

amelyekben a törvény hatálybalépését követően történik az árverési hirdetmény vagy a 
nyilvános pályázati hirdetmény elkészítése. 

 
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti 
 
a) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/B. §-a, 
b) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó 

jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény 88. §-a,  
c) az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2000. évi CXXXII. törvény 9. §-a. 
 
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Vht. 103. §-ának (2) és (5) 

bekezdésében az „a gépjárművet nyilvántartó hatóságnak” szövegrész helyébe az „az illetékes 
közlekedési igazgatási hatóságnak, ha pedig ez nem állapítható meg, a gépjárművet 
nyilvántartó hatóságnak” szövegrész lép. 
 

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kjtv. 168. §-ának (1) 
bekezdésében, a 169. §-ának (2) bekezdésében, továbbá a 171. §-ának (2) bekezdésében a 
„hiteles kiadmány” szövegrész hatályát veszti.  
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INDOKOLÁS 

 
 

Általános indokolás 
 
 
 A Javaslat rendelkezései részben az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt 
visszaélések megakadályozása, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorítása 
érdekében szükséges kormányzati intézkedések végrehajtását szolgálják. A Javaslat azt kívánja 
elérni, hogy az állampolgárok hatékonyabban védekezhessenek a lakásmaffia-tevékenységként 
ismertté vált jelenség ellen, illetve a jogi szabályozás általánosságban fokozottabban garantálja 
a jogügyletek biztonságát, megelőzve azt, hogy a polgárok áldozatul essenek okiratokkal és 
ingatlanokkal kapcsolatos visszaéléseknek.  
 
 Az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések egyik tipikus elkövetési magatartása az okirat 
hamisítás, amellyel az elkövető a lakás tulajdonosa nevében hamis vagy hamisított okmányok 
felhasználásával olyan tartalmú nyilatkozatot tesz, amely az ingatlan-nyilvántartásban a 
valóságnak nem megfelelő jogok bejegyzését, illetve tények feljegyzését eredményezi. A 
hatályos jogszabályok az okirati formában létrejött szerződések megkötésénél a szerződés 
érvényességi kellékeként többek között ügyvédi ellenjegyzést, vagy közokirati formát 
követelnek meg, ezért az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében a 
Javaslat a közjegyzői okiratszerkesztésre, illetve az ügyvédi, közjegyzői eljárásra vonatkozóan 
is tartalmaz rendelkezéseket.  
 

Az ügyvéd és a közjegyző a jogügylet létrejötte előtt köteles meggyőződni a fél ügyleti 
képességéről és jogosultságáról, valamint valódi szándékáról, továbbá köteles tájékoztatni a 
felet a jogügylet lényegéről és a jogi következményeiről. Az ügyvéd az okirat ellenjegyzésével 
bizonyítja, hogy az okirat tartalma a felek akaratának és a jogszabályoknak megfelel, illetve, 
hogy az okiratban megjelölt fél az okiratot előtte, vagy helyettese előtt írta alá, illetőleg 
aláírását előtte, vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának ismerte el. Az ügyvéd és a 
közjegyző a gyakorlatban a nyilatkozatot tevő fél személyazonosságáról a fél által 
rendelkezésre bocsátott, aláírással és fényképpel ellátott hivatalos igazolványból győződik meg. 
A jogügyletben résztvevő felek által felmutatott okiratban szereplő adatok valódisága azonban 
nem ellenőrizhető az ügyletkötés helyszínén gyorsan és pontosan. Az elmúlt években 
jelentősen megnőtt az okiratokkal való visszaélések, valamint az ügyvédek, közjegyzők által 
készített okiratból eredő jogviták száma. A Javaslatban foglalt törvénymódosításokkal ezért 
lehetőség nyílik arra, hogy az ügyvéd és a közjegyző a jogügyletek biztonságának előmozdítása 
érdekében a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási 
Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) nyilvántartásaihoz elektronikus úton csatlakozva 
összevesse a fél személyazonosításra szolgáló adatait a Hivatal nyilvántartásaiban szereplő 
adatokkal; ezáltal elkerülhetővé válik az elveszett, ellopott, megsemmisült, láthatóan 
hamisított, illetve a nyilvántartásban nem szereplő igazolványok adatigazolásra történő 
felhasználása. Ugyancsak lehetővé teszi a Javaslat a személyazonosság igazolására szolgáló 
okirat és adatainak ellenőrzését a bírósági végrehajtási eljárás során, mivel ez esetben is 
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szükséges a felek, eljárási cselekmény során nyilatkozatot tevő személyek pontos 
beazonosítása.  
 

Tekintettel arra, hogy az állampolgárok személyazonosságukat a személyazonosító 
okmányon túl úti okmányukkal és fényképes járművezetésre jogosító okmányukkal is 
igazolhatják, a Javaslat a fél személyazonosságának ellenőrzése érdekében a személyi adat- és 
lakcím-, a járművezetői engedély-, az úti okmány-, valamint az idegenrendészeti 
nyilvántartáshoz való csatlakozás lehetőségét teremti meg. Az utóbbi esetben az elveszett 
külföldi útiokmányok nyilvántartásába való betekintés válik lehetővé, mely természetesen csak 
azon felek esetében eredményezheti a visszaélések megelőzését, akikről, vagy akiknek  
okmányáról a nyilvántartás adatot kezel: ezek a személyek azok a külföldiek lehetnek, akik a 
külföldön kiállított úti okmányuk elvesztését Magyarországon bejelentették. 

 
A Javaslat értelmében az adatlekérdezési és ellenőrzési szolgáltatás elektronikus úton 

történik. A Hivatal nyilvántartásaihoz történő csatlakozás a regisztrálást követően az ügyvédek, 
a közjegyzők és a bírósági végrehajtók esetében is hasonló módon történik. A regisztrációs 
eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) X. fejezete szerint kerül sor. 
 
 A nyilvántartásokhoz való csatlakozás érdekében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
törvényben (Kjtv.), az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben (Ütv.) és a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (Vht.) egyaránt szabályozásra kerül, hogy 
milyen nyilvántartásból, milyen adatokat lehet igényelni. A Javaslat számos olyan garanciális 
szabályt fogalmaz meg, amelyek biztosítják, hogy a nyilvántartásokból történő 
adatszolgáltatásra kizárólag a törvényben pontosan körülhatárolt célból kerüljön sor.  
 

A közjegyzői okirat-szerkesztési eljárás a gyakorlatban számos elméleti, de a 
gyakorlatot is komolyan befolyásoló kérdést vetett fel, ezért a Javaslat pontosítja a Kjtv. 
közjegyzői okiratokkal kapcsolatos számos rendelkezését. Az úgynevezett „lakásmaffia” elleni 
fellépés megköveteli, hogy teljesen egyértelművé váljanak a közjegyzők közjegyzői okirattal 
kapcsolatos feladatai. A Kjtv. 1. §-ának (2) bekezdése a közjegyző tevékenységét úgy 
határozza meg, hogy a közjegyző a jogügyletekről és a jogi jelentőségű tényekről közokiratot 
állít ki, azonban a közjegyzői törvénynek a közjegyzői okiratok fogalmával és előkészítésével 
kapcsolatos szabályozása eddig nem tett egyértelmű – az elhatárolást minden esetben segítő 
különbséget – az ügyleti okiratok és a ténytanúsító okiratok között. A jogügyletek 
létrehozásánál a közjegyző az ügyfelek ügyleti szándékának, valamint a jogszabályoknak 
megfelelő okiratot szerkeszt, a ténytanúsítványnál viszont a tanúsítvány tartalma a 
tanúsítványban szereplő cselekmények leírása, mely nem az ügyfelek akaratától, hanem a 
közjegyző személyes tapasztalásától függ. A kétféle eljárás eltérő okirat-szerkesztési 
feltételeket igényel, melyeket az egyértelmű jogalkalmazás biztosítása érdekében a Javaslat 
pontosan rögzít, ugyancsak részletesebb szabályozást ad a Javaslat – többek között – a 
közjegyző közreműködési kötelezettségének korlátaira, továbbá a kiadmány, másolat 
készítésére is.  
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A Javaslat módosítja a Vht-t és néhány egyéb, a végrehajtók eljárását érintő törvényt is. 

E módosítások célja kettős: egyrészt segítséget nyújtani az adósoknak lakhatási feltételeik 
védelmében, másrészt hatékonyabbá, átláthatóbbá tenni az ingatlanok végrehajtási értékesítését 
és elősegíteni azt, hogy a települési önkormányzatok eredményesebben vehessenek részt a 
lakóingatlanok végrehajtási értékesítésében. Lényeges rendelkezései a Javaslatnak a 
végrehajtási eljárás során történő személyazonosság megállapításra vonatkozó rendelkezések, 
illetve e körben – az ügyvédekhez és a közjegyzőkhöz hasonlóan – a személyazonosság 
igazolására bemutatott okirat és adatainak on-line ellenőrzése. Az elektronikus ügyintézés 
feltételeinek minél szélesebb körben történő megteremtését a Javaslat azért is kezeli kiemelten, 
mert az eredményes végrehajtáshoz az szükséges, hogy az adósra és a vagyonára vonatkozó 
adatokat a végrehajtó gyorsan, pontosan meg tudja állapítani.  
 

 
Részletes indokolás 

 
 

Az 1. §-hoz 
 
 Az Ütv. 27/B. §-sal történő kiegészítése lehetőséget biztosít arra, hogy az 
ingatlanügyletek és egyes cégügyletek esetében az ügyvéd a fél által a személyazonosságának 
és lakcímének igazolása érdekében rendelkezésre bocsátott adatai valódiságát a Hivatal külön 
törvényben meghatározott nyilvántartásaiból elektronikus úton történő adatigényléssel 
ellenőrizhesse. Ez a lehetőség egyrészt olyan ingatlanügyletekkel kapcsolatosan nyílik meg, 
amelyek vonatkozásában tipikusan felmerül az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések 
veszélye, így különösen az ingatlanra vonatkozóan tulajdonjog, haszonélvezeti jog, használat 
joga, vételi jog, jelzálogjog keletkezését, módosulását, illetve megszűnését érintő ügyletek. A 
Javaslat egyes cégügyekre is kiterjeszti az adatellenőrzés lehetőségét, így a cég létesítő 
okiratának és a létesítő okirat módosításáról szóló okirat ellenjegyzésére, valamint a cégben 
fennálló vagyoni hányad átruházására vonatkozó szerződés elkészítésére.  

  
Az adatlekérdezési és ellenőrzési szolgáltatás igénybevételéhez az ügyvédnek ún. 

ügyfélkapu létesítését kell kezdeményeznie, melyhez a hozzáférés biztosításához szükséges 
regisztrációs eljárást kell lefolytatnia. A regisztráció megtörténhet közvetlenül a Hivatalnál, az 
okmányirodában, vagy elektronikus úton az ún. kormányzati e-portálon keresztül. A Magyar 
Ügyvédi Kamara a Javaslat szerint nyilvántartást vezet azon tagjairól, akik adatlekérdezési 
jogosultsággal rendelkeznek.  

 
A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a jogi 

szolgáltatást nyújtók piacán az európai közösségi jogász is megjelent. A csatlakozást követően 
az Európai Unió tagállamainak állampolgárai – ha saját országukban ügyvédi tevékenység 
végzésére feljogosítottak – három formában végezhetnek ügyvédi tevékenységet Magyarország 
területén: egyrészt saját tagállamuk szakmai megnevezése alatt eseti szolgáltatást nyújthatnak, 
másrészt ha állandó jelleggel kívánnak ügyvédi tevékenységet folytatni, kötelesek kérelmezni 
az európai közösségi jogászok névjegyzékébe történő felvételt, melyet követően a saját 
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tagállamuk szakmai megnevezése alatt tevékenykedhetnek, harmadrészt pedig, ha az ügyvédi 
tevékenységet három éven át állandó jelleggel folytatják Magyarországon, kérhetik felvételüket 
az ügyvédi kamarába és a felvételt követően jogosultak lesznek az ügyvéd szakmai 
megnevezés használatára és minden tekintetben azonos jogállás illeti meg őket. Ez utóbbi 
esetben az európai közösségi jogászok számára is biztosítani kell az adatigénylés lehetőségét. 

 
Ha az európai közösségi jogász a tevékenységét saját szakmai megnevezése alatt 

folytatja, vagy eseti szolgáltatást nyújt azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály kötelező 
jogi képviseletet ír elő az európai közösségi jogász csak akkor láthatja el a képviseletet, ha e 
célból ügyvéddel vagy ügyvédi irodával együttműködési szerződést kötött. A hatályos 
jogszabályok alapján az ingatlan-nyilvántartási-, és cégeljárás során kötelező a jogi képviselet, 
így kötelező a magyar ügyvédek közreműködése is. Erre tekintettel e két esetben az 
adatigénylés lehetősége a magyar ügyvéden keresztül áll rendelkezésre. 

 
 A Ket. szerint az ügyvédek kormányzati portálon keresztül juttathatják el az adat 

igénylés iránti megkereséseiket a nyilvántartást vezető szervhez. A Javaslat szerint a Hivatal az 
adatok továbbítása előtt ellenőrzi az adatkérő adatlekérési jogosultságát, vagyis azt, hogy tagja-
e a kamarának és tagsági viszonya nincs felfüggesztve, illetve az nem szünetel. Amennyiben az 
ügyvéd ilyen jogosultsággal nem rendelkezik, a Hivatal a megkeresés teljesítését megtagadja.  

 
A Javaslat értelmében az ügyvéd az ellenőrzés megkezdése előtt köteles a felet az 

ellenőrzés lehetőségéről, céljáról és módjáról, a közreműködés megtagadásáról, valamint az 
ellenőrzött adatok felhasználásáról írásban tájékoztatni. E rendelkezésre elsősorban az 
adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében van szükség. A Javaslat szerint ha a fél az 
ellenőrzéshez nem járul hozzá, az ellenőrzés csupán a fél személyazonosító igazolványának 
kiadására, érvényességének, elvesztésének, ellopásának, megsemmisülésének, találásának, 
megkerülésének tényére vonatkozhat. Abban az esetben viszont, ha a fél az ellenőrzéshez 
írásban hozzájárulását adja, úgy az ellenőrzés a fentieken túl a fél természetes 
személyazonosító adataira, a magyar vagy külföldi állampolgárságára, illetőleg hontalanságára, 
valamint menekült, bevándorolt, letelepedett, illetőleg EGT tartózkodási engedélyes 
jogállására, lakcímére, arcképmására, aláírására is kiterjedhet. Fontos garanciális szabály, hogy 
az ügyvéd köteles a jogügyletet, amelyben az adatigénylés történik, azonosításra alkalmas 
módon megjelölni és arról nyilvántartást vezetni. 
 
 Amennyiben az ügyvéd az adatellenőrzés során a fent leírtakat észleli, köteles az 
igazolvány további jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából az illetékes 
rendőr-kapitányságnak írásban bejelentést tenni és a jogügylet során a közreműködést 
megtagadni. A bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető a titoktartási kötelezettség 
megsértésének. 
 

Az adatigénylés minden esetben pontosan visszakereshető, mivel a Hivatal minden 
adatszolgáltatást naplóz. Ennek két szempontból van jelentősége: egyrészt az ügyvéd 
bejelentési kötelezettsége elmulasztásának, vagy a nyilvántartás adataiba való betekintés 
megalapozottságának, indokoltságának vizsgálata tekintetében, másrészt azért, mert az ügyvéd 
az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat nem rögzítheti, így ha a bejelentés alapjául 
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szolgáló tények bizonyítása a későbbiekben szükségessé válik, e tények a Hivatal megkeresése 
útján igazolhatóak, illetve bizonyíthatóak.     
 

A 2-3. §-hoz 
 
 A Hivatal az adatszolgáltatást megelőzően ellenőrzi, hogy az ügyvéd rendelkezik-e 
adatigénylési jogosultsággal, oly módon, hogy az adatigénylés iránti megkeresés teljesítése 
előtt a Magyar Ügyvédi Kamara elektronikus nyilvántartásából az adatigénylőről közvetlen 
(on-line) módon adatokat kap. Ehhez a Javaslat megteremti azt a központi nyilvántartást, 
melyet az ügyvédekről az országos kamara vezet. A kamarai nyilvántartás adataiban 
bekövetkezett változásokat a kamara naprakészen vezeti, ennek megfelelően az adattovábbítás 
előtti ellenőrzés alkalmas a tagsági viszonyban bekövetkezett módosulásból, vagy az 
adatigénylésre szolgáló technikai eszköz elvesztéséből, ellopásából folyó alkalmazói 
jogosultság megszűnésének kiszűrése is. A nyilvántartás törvényben rögzített adatai a területi 
kamarák nyilvántartásából kerülnek átadásra, az ügyvédek tagsági viszonyának megszűnése 
esetén pedig az adatok a központi nyilvántartásból törlésre kerülnek. 
 

A 4. §-hoz 
 

A Javaslat számos olyan garanciális szabályt fogalmaz meg, amelyek biztosítják, hogy a 
nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásra kizárólag a törvényben pontosan körülhatárolt 
célból, ügyvédek esetében meghatározott jogügyletek során, és a felhasználás céljának 
megjelölése esetén kerülhessen sor. Az ügyvéd köteles a jogügyletet, amelyben az adatigénylés 
történik, azonosításra alkalmas módon megjelölni és arról nyilvántartást vezetni. Mivel az 
ügyek nyilvántartása vonatkozásában az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok jelenleg nem 
tartalmaznak rendelkezéseket, ezért az erre vonatkozó szabályokat a Javaslat szerint az 
igazságügy-miniszter határozza meg rendeletben. Ugyancsak egy új felhatalmazást jelent a 
miniszternek a Javaslat azon rendelkezése, amely az ügyvédek adatellenőrzési eljárásának 
részletes, gyakorlatilag ügyviteli jellegű rendelkezéseit tartalmazó rendelet megalkotását írja 
elő. 

 
Az 5. §-hoz  

 
A közjegyzői tevékenység közjogi elemei indokolják, hogy a törvény tegye kötelezővé a 

közjegyző közreműködését, de egyben tegye is lehetővé a közjegyző számára, hogy a 
törvényben meghatározott esetekben a közreműködést megtagadhassa. A közjegyző az 
igazságszolgáltatás részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet lát el, melynek egyik 
jellemzője, hogy az eljáró hatóság közreműködését csak jogszabályban nevesített esetben 
tagadhatja meg. A Kjtv. hatályos rendelkezései szerint a 4. és 5. § rögzíti a megtagadás eseteit, 
ami azonban a nyilvántartás adatainak kötelező lekérdezésére tekintettel kiegészül azzal, hogy 
a közreműködést közjegyző köteles megtagadni akkor is, ha a fél személyazonosság 
megállapításához adatot nem szolgáltatott, a nyilvántartás adatai nem egyeznek meg a 
rendelkezésre bocsátott adatokkal, vagy az igazolvány érvénytelen. A közreműködési 
kötelezettség megtagadása körének kibővülése miatt szükséges a közreműködés megtagadására 
vonatkozó szabályok pontosítása is, mivel a Kjtv. eddig nem határozta meg a hatósági 
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közreműködés megtagadásának módját, csak annak esetét nevesítette. A Javaslat alapján a 
közjegyző közreműködését végzéssel tagadja meg, a végzést írásban kell közölni azzal a féllel, 
aki a közjegyzőt a közreműködésre felkérte. 

 
Az Alkotmányban rögzítettek szerint mindenki jogorvoslattal élhet olyan bírósági, 

közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely jogát, vagy jogos érdekét sérti, a jogorvoslati 
jog általános kimondása azonban nem teremt közvetlen jogi lehetőséget a határozatok elleni 
jogorvoslat benyújtására. Az állampolgárok jogorvoslathoz való jogának biztosítása érdekében 
rögzíti a Javaslat, hogy a közjegyző a közreműködés megtagadásáról végzést hoz, mellyel 
szemben felülvizsgálatnak van helye a közigazgatási nemperes eljárásokra irányadó szabályok 
alapján a közjegyző székhelye szerinti megyei bírósághoz. A bíróság a végzést közigazgatási 
nemperes eljárásban vizsgálja felül azzal, hogy végzésében a kérelmet elutasítja, vagy a 
végzést hatályon kívül helyezi és a közjegyzőt az eljárás lefolytatására utasítja. A bíróság 
határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

 
A 6. §-hoz 

 
A hatályos szabályozás szerint a közjegyzőhelyettes a közjegyző utasítása és felelőssége 

mellett önállóan intézhet közjegyzői ügyeket; de az általa készített közjegyzői okirat csak akkor 
érvényes, ha azt a közjegyző ellenjegyzi. A jogügyletek létrehozásánál a közjegyző az ügyfelek 
ügyleti szándékának, valamint a jogszabályoknak megfelelő okiratot szerkeszt. A 
ténytanúsítványnál a tanúsítvány tartalma a tanúsítványban szereplő cselekmények leírása 
azonban nem az ügyfelek akaratától, hanem a közjegyző személyes tapasztalásától függ. A 
Javaslat ezért e rendelkezést úgy pontosítja, hogy a jövőben a közjegyzőhelyettes által készített 
tanúsítvány érvényességéhez nem kell közjegyzői ellenjegyzés, mivel a közjegyzői tanúsítvány 
esetén a jelenlétében lezajlott tények kerülnek rögzítésre, vagyis a közhiteles személy 
közreműködésével egy adott esemény vagy egy adott tény kerül megörökítésre. Ebben az 
esetben tehát az ügyleti okiratoktól eltérően nem az ügyfelek akarata jelenik meg az okiratban, 
így nem indokolt fenntartani a közjegyző jogi felelősségvállalását fenntartani az okiratban 
foglaltakért, tekintettel arra is, hogy a közjegyző a tanúsítvány elkészítésénél nincs jelen. Ez 
azonban nem érinti a közjegyző polgári jogi felelősségének fennállását. 

 
A 7. §-hoz 

 
A közjegyzők és helyettesek azonosítása az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatón 

keresztül visszaazonosítás jelleggel biztosítható azokban az esetekben, amikor az adatok 
ellenőrzése céljából megkeresi e törvényben rögzített nyilvántartásokat. A hitelesítés 
szolgáltató ugyanis az elektronikus aláírás közigazgatási felhasználása esetén az ügyintéző 
hatóság megkeresésére elvégzi a visszaazonosítást és az adatok egyeztetését, az eltérés tényét a 
megkereső hatósággal közli. Az adatigénylési jogosultság fennállását, vagyis azt, hogy az 
adatigénylő valóban közjegyző vagy közjegyzőhelyettes, a nyilvántartást vezető hatóság 
ellenőrzi úgy, hogy az adatigénylés iránti megkeresés teljesítése előtt a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara elektronikus nyilvántartásából közvetlen (on-line) módon adatokat kap. 
Ehhez azonban törvényben kell megteremteni azt a központi nyilvántartást, amit a működő 
közjegyzőkről és helyettesekről az országos kamara vezet. A kamarai nyilvántartás adataiban 
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bekövetkezett változásokat a kamara naprakészen vezeti, ennek megfelelően az adattovábbítás 
előtti ellenőrzés alkalmas a tagsági, illetve szolgálati viszonyban bekövetkezett módosulásból, 
vagy az adatigénylésre szolgáló technikai eszköz elvesztéséből, ellopásából folyó alkalmazói 
jogosultság megszűnésének kiszűrésére is. A nyilvántartás törvényben rögzített adatai a területi 
kamarák nyilvántartásából kerülnek átadásra, a közjegyző és a közjegyzőhelyettes 
szolgálatának megszűnése esetén pedig az adatok a központi nyilvántartásból törlésre kerülnek.  

 
A 8-9. §-hoz 

 
A Kjtv. 1. §-ának (2) bekezdése a közjegyző tevékenységét úgy határozza meg, hogy a 

közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, azonban a Kjtv-
ben foglalt közjegyzői okirat fogalma nem tesz egyértelmű különbséget az ügyleti okiratok és a 
ténytanúsító okiratok között. Célja szerint az ügyleti okirat a felek akaratának, a ténytanúsító 
okirat pedig a közjegyző jelenlétében lezajlott jogilag jelentős tényeknek az okiratba foglalása. 
A közjegyzőnek az ügyleti okirat előkészítése során meg kell győződnie az ügyfelek ügyleti 
képességéről, valódi szándékáról, továbbá kioktatási kötelezettsége van az ügyfelek jogaival és 
kötelezettségeivel kapcsolatban, valamint az aggályos rendelkezésekre fel kell hívnia a 
figyelmet. A közjegyzői tanúsítvány esetén a közjegyző rögzíti a jelenlétében lezajlott tényeket, 
a tanúsítványok célja a közhiteles személy közreműködésével egy adott esemény vagy egy 
adott tény megörökítése, azaz nem az ügyfelek akaratának tükrözése. A Javaslat szerint az 
ügyleti okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a 
ténytanúsító okiratban pedig a közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja 
jegyzőkönyvi vagy záradéki formában.  

 
A 10. §-hoz 

 
A közjegyzői eljárás hatályos szabályai is lehetővé teszik a közjegyzői okirat 

kijavítását, de annak eljárása nehézkes, mivel a legkisebb gépelési hiba esetén is szükségessé 
teszi a felek együttes megjelenését. A Javaslat a hatályos szabályozás érintetlenül hagyása 
mellett lehetővé teszi, hogy a közjegyző névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba 
vagy más hasonló elírás esetén az okiratban résztvevő ügyfelek közös kérelmére vagy 
hivatalból a közjegyzői okirat kijavítását végzéssel elrendelje. Az okirat ilyen módon történő 
kijavítása nem érinti a szöveg törlésére vonatkozó szigorú eljárási szabályokat. A végzés a 
jogszabályban meghatározott esetekben egyszerűsíti a kijavítási eljárást, egyben lehetőséget ad 
a feleknek a jogorvoslatra. A közjegyzői okirat kijavítását elrendelő végzést a kijavított 
okiratra, és lehetőleg annak kiadmányaira is fel kell jegyezni. A kijavítás tárgyában hozott 
végzés felülvizsgálatát pedig akkor lehet kérni a közjegyző székhelye szerinti megyei 
bíróságtól, ha a közjegyző a kijavítás iránti kérelmet elutasította, vagy az hivatalból történt. A 
bíróság eljárására a közreműködés megtagadása esetén hozott végzés elleni jogorvoslati 
szabályok az irányadóak.  

 
A 11-12. -§-hoz  

 
A hatályos rendelkezések szerint ha a közjegyzői okirat több lapból áll, ezeket zsinórral 

össze kell fűzni, és a közjegyző bélyegzőjével kell megerősíteni. A Javaslat rögzíti, hogy a 
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közjegyzői okirat mellékletei is az okirat részét képezik, és ugyanolyan szabályok szerint kell 
azokat az okirathoz fűzni. Ha a melléklet erre nem alkalmas, azt a közjegyzői okirat 
ügyszámával ellátva az okirathoz csatolva kell őrizni. 

 
Ha az eredeti iratokat a közjegyző a területi kamarának vagy a bíróságnak törvényben 

meghatározott okból kiadja, a közjegyző által maga részére készített kiadmányról is kiadható a 
Javaslat alapján hiteles kiadmány. 

 
A 13. §-hoz 

 
Az adatellenőrzés során garanciát jelent az, hogy a Javaslat értelmében az ellenőrzést 

végző közjegyző köteles a felet az ellenőrzés megkezdése előtt az ellenőrzés lehetőségéről, 
céljáról és módjáról tájékoztatni. E tájékoztatási kötelezettségnek bűnmegelőző hatása is van, 
mivel a felvilágosítást követően a hamis, hamisított, más személy nevére szóló, vagy a 
nyilvántartásokban nem szereplő igazolvány birtokosa akár el is állhat a jognyilatkozat 
megtételére irányuló szándékától.  

 
A 14. §-hoz 

 
A közjegyző a gyakorlatban a nyilatkozatot tevő fél személyazonosságáról a fél által a 

rendelkezésére bocsátott, aláírással és fényképpel ellátott hivatalos igazolványból győződik 
meg. A személyazonosság megállapítása az okirat teljes bizonyító erejének feltétele. A Hivatal 
nyilvántartásaihoz való csatlakozással lehetővé válik a személyazonosításra szolgáló adatok 
összevetése, a személyazonosításra szolgáló igazolványok jogos felhasználásának ellenőrzése, 
ezáltal elkerülhető lesz az elvesztett, ellopott, megsemmisült, láthatóan hamisított, illetve a 
nyilvántartásban nem szereplő igazolványok adatigazolásra történő felhasználása. A 
szabályozás csak azon felek esetében eredményezheti a visszaélések megelőzését, akikről, vagy 
akik okmányáról a nyilvántartások adatokat kezelnek; így például az a külföldi, aki külföldön 
kiállított úti okmánnyal igazolja magát és ezen okmány elvesztését Magyarországon nem 
jelentették be, ezen adatellenőrzésen sem szűrhető ki. A Javaslat teljes körűen szabályozza azt, 
hogy milyen nyilvántartásból mely adatokat igényelheti a közjegyző. A közjegyzőnek 
valamennyi közjegyzői okirat elkészítése során meg kell győződnie a fél 
személyazonosságáról, az igazolványának érvényességéről a nyilvántartásokból történő adatok 
lekérésével; erre figyelemmel szabályozza a Javaslat a közjegyző közreműködési 
kötelezettségének megtagadását is. A Javaslat előírja, hogy ha a nyilvántartások adatai nem 
egyeznek meg a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány adataival, vagy az 
igazolvány érvénytelen, a közjegyző a közreműködését köteles megtagadni.  

 
A hatósági eljárások lefolytatásával kapcsolatos igényeknek az felel meg, ha az 

ellenőrzés idő- és költségkímélő, továbbá biztonságos módon történik, ez pedig az on-line 
adatigénylés és adatszolgáltatás megvalósítását feltételezi. A csatlakozás technikai 
feltételeinek biztosítása a közjegyzők meglévő infrastruktúráját veszi alapul. A Ket. X. 
fejezete teremti meg az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályok alapjait: 163. §-ának 
(2) bekezdése lehetővé teszi az ügyfél részére, hogy ha legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással rendelkezik, akkor a szolgáltatás nyújtása iránti kérelmét a központi 
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elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, vagy közvetlenül az érintett hatósághoz is 
benyújthatja. A központi rendszer igénybevételéhez a fél ügyfélkapu létesítését 
kezdeményezheti. Mivel a Hivatal nyilvántartásaiból teljesíthető szolgáltatások a közjegyzők 
esetében is elektronikus úton vehetők igénybe, a közjegyzők számára is regisztrációs eljárás 
szükséges a hozzáférés biztosításához. Figyelemmel arra, hogy valamennyi közjegyző és 
közjegyzőhelyettes minősített elektronikus aláírással rendelkezik, a regisztráció leggyorsabb és 
legegyszerűbb módja az elektronikus úton történő regisztráció, mivel a közjegyzők és 
helyettesek azonosítása az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatón keresztül 
visszaazonosítás jelleggel biztosítható.  

 
A közjegyző köteles a jogügyletet, amelyben az adatigénylés történik, azonosításra 

alkalmas módon megjelölni és arról nyilvántartást vezetni. A Javaslat értelmében a közjegyző 
az ellenőrzés során megismert adatok papír alapú másolatát külön jogszabály szerint megőrzi, 
vagy az iratokhoz csatolja és elkülönítve zártan kezeli; a másolatot az ügy irattárba helyezésétől 
számított 5 évig tárolja, ezt követően megsemmisíti. Az adatokat a közjegyző csak a bíróság, a 
büntetőügyben eljáró hatóság és a közjegyző tevékenységét ellenőrző területi kamara részére 
adhatja ki, és részükre teheti lehetővé az adatokba történő betekintést. 

 
Ha az ellenőrzés során a közjegyző azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, 

ellopását, megsemmisülését bejelentették, vagy az igazolvány a nyilvántartásban nem szerepel, 
köteles ezt a tényt az igazolvány további jogosulatlan felhasználásának megakadályozása 
céljából az illetékes rendőr-kapitányságnak rövid úton bejelenteni. A bejelentési kötelezettség 
teljesítésével nagymértékben elősegíthető a nyomozó hatóságok munkája. A közjegyző 
bejelentési kötelezettségének teljesítése nem tekinthető a titoktartási kötelezettsége 
megsértésének. 

 
A 15. §-hoz 

 
A Kjtv. 130. §-a határozza meg azokat az alaki kellékeket, amelyek az okiratnak az ott 

felsoroltak azonosítása szempontjából tartalmaznia kell. A Javaslat a közjegyző által rögzített 
adatokat kiegészíti azzal, hogy az okiratban lehetőség szerint fel kell tüntetni a felek, az 
azonossági és az ügyleti tanúk, a bizalmi személy, valamint a tolmács anyja nevét, szükség 
esetén a felek egyéb személyi adatait, és azt, hogy ezekről a közjegyző hogyan győződött meg. 

 
A 16. §-hoz 

 
A Javaslat a végrendelet elkészítésére vonatkozó szabályokat kiegészíti azzal, hogy a 

közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést és a végrendelet közjegyzőnél való letételének 
tényét a közjegyző köteles bevezetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába az okirat 
elkészítését, vagy a letétbe helyezést követő 72 órán belül. A Javaslat előírja továbbá, hogy a 
hagyatéki ügyben eljáró közjegyző az örökhagyó esetleges végrendelete iránti tudakozódás 
céljából köteles megkeresni a Végrendeletek Országos Nyilvántartását. 
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A 17-19. §-hoz 

 
A Javaslat a Kjtv. tanúsítvány készítésére vonatkozó szabályait azzal egészíti ki, hogy a 

közjegyző a tanúsítvány készítésénél nem köteles segédszemélyeket igénybe venni. 
Rendelkezik továbbá arról, hogy a tanúsítványt záradék formájában kell kiállítani, amely 
tartalmazza az ügyszámot, a fél családi és utónevét, születési helyét és idejét, lehetőség szerint 
anyja nevét, kérésére egyéb személyi adatait.  

 
Figyelemmel arra, hogy a közjegyzői tanúsítvány készítése esetén a közjegyző a 

jelenlétében lezajlott tényeket rögzíti, célja a közhiteles személy közreműködésével egy adott 
esemény vagy egy adott tény megörökítése és nem az ügyfelek akaratának tükrözése, a Javaslat 
a jegyzőkönyv aláírására vonatkozó szabályokat úgy módosítja, hogy a jegyzőkönyvet 
kérelemre az ülés elnöke, ha ilyen nincs, valamennyi résztvevője aláírhatja, aláírásuk azonban 
nem kötelező.  

 
A 20. §-hoz 

 
A közjegyző eljárásai szabályozottak, a közjegyző csak azon ügykörökben járhat el, 

amelyekre a jogszabály feljogosítja. A közjegyzők 1875 óta eljárnak a váltó óvással 
kapcsolatos ügyekben; ez a jogosultságuk ma is biztosított. A Kjtv. létrejöttével hatályukat 
veszítették azok a szabályok, amelyek az 1/1984. (II. 29.) IM rendeletben a váltó óvás 
szabályait határozták meg. A gyakorlat ugyanakkor bebizonyította, hogy e rendelkezések 
hiánya veszélyezteti az egységes eljárási rendet. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
élénkülése, tagságunk az Európai Unióban megköveteli, hogy a demokratikus jogállam 
mércéinek megfelelően szabályozza az írott jog a jogalkalmazói eljárás követelményeit és a 
váltó óvás érvényességi feltételeit, kizárva ezzel a visszaélések lehetőségét, megteremtve az 
óvások egységes eljárását; a Javaslat e követelményeket teljesíti. 

 
A 21-25. §-hoz 

 
A magyar eljárásjogok a hiteles kiadmányt az okirat készítőjéhez kötik, vagyis hiteles 

kiadmány a hiteles másolatnak az a fajtája, amelyet az okirat készítője (kibocsátója) ad ki. 
Minden más másolatfajta e meghatározás alapján hiteles másolat lehet. Ez a megkülönböztetés 
az elektronikus okiratok készítésénél is jelentős szerephez juthat, mivel az okiratok 
elektronikus levéltárban történő elhelyezésével a közjegyző a digitális levéltárból azonnal 
hiteles másolatot tud kiadni bármely közjegyzői okiratról, e tekintetben nincs többé jelentősége 
annak, hogy az okirat a közjegyző az őrzésében van-e vagy sem. A Kjtv. hatályos szabályai 
nem fogalmaznak egyértelműen a hiteles kiadmányok és a hiteles másolatok kibocsátásával 
kapcsolatban, ezért a Javaslat pontosan meghatározza azt, hogy milyen esetekben adható ki 
hiteles kiadmány és mikor hiteles másolat.  

 
 
A hatályos szabályozás korlátozza a hiteles kiadmányok számát, és kiadását csak az 

abban félként szereplők részére engedi meg. A Javaslat kimondja, hogy a közjegyzői okiratról 
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ne csak egyszer, hanem bármikor kiadható legyen hiteles kiadmány, hiszen az ügyfeleknek 
nem feltétlenül csak egy alkalommal van erre szükségük, a jogosultak körét pedig a törvényes 
képviselő, illetve jogi érdekét valószínűsítő személyével bővíti.  

 
A hatályos szabályozás a tanúsítvány és a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyv esetében a 

hiteles kiadmány kiadását nem korlátozza: az bárkinek kiadható, aki jogi érdekét valószínűsíti. 
A Javaslat a törvény rendelkezéseit úgy módosítja, hogy valamennyi közjegyzői okirat 
esetében lehetőség nyílik a hiteles kiadmány kiadására összhangban a Kjtv. új 150. §-ával.  

 
A 26. §-hoz  

 
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 14. §-ának (1)-(2) bekezdése 

szerint az arra felhatalmazott konzul okiratot és tanúsítványt készíthet. A konzul által készített 
okirat azonos hatályú a közjegyző által készített okirattal, így eljárása során a Kjtv. szabályait 
kell alkalmaznia, ezért a Javaslat szerint a törvényben foglalt esetekben konzulnak is végzést 
kell hoznia. A konzul esetében azonban nem határozható meg az a „székhelye szerinti megyei 
bíróság”, amely a végzés felülvizsgálatára jogosult, a Javaslat ezért a közreműködés 
megtagadása, továbbá a kijavítás tárgyában hozott végzés felülvizsgálatára a Fővárosi Bíróság 
illetékességét állapítja meg.  

 
A 27-28. §-hoz 

 
A Kjtv. 166. §-ának (1) bekezdése határozza meg azt, hogy mit kell a közjegyzői 

levéltárban elhelyezni. E rendelkezéseket egészíti ki a Javaslat azzal, hogy a közjegyzői 
levéltárban kerüljön elhelyezésre az elektronikus okirat eredeti példánya is, ha elkészítése óta 
tíz év már eltelt.  
 

A hiteles kiadmány és hiteles másolat fogalmára tekintettel a Javaslat pontosítja azt, 
hogy az elektronikus levéltárban elhelyezett okiratról a közjegyző hiteles kiadmányt, másolatot 
illetve bizonyítványt; a közjegyzői levéltár vezetője másolatot, illetve bizonyítványt adhat ki.  

 
A 29. §-hoz 

 
A közjegyzők adatellenőrzési eljárása részletes, gyakorlatilag csak ügyviteli jellegű 

rendelkezéseket tartalmazó rendelet megalkotását is szükségessé teszi, ezért a Javaslat a 
hatályos rendelkezés pontosításával felhatalmazást ad az igazságügy-miniszternek, hogy e 
törvény végrehajtásához szükséges részletes eljárási szabályokat megalkossa.  

 
A 30. §-hoz 

 
A Vht. 5. §-ának (4) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy mi a 

teendője a végrehajtónak akkor, ha a személyazonosság igazolására szolgáló felhívása 
eredménytelen marad. E szabályozás a Javaslattal differenciáltabbá válik: ha a bemutatott 
igazolvány nem személyazonosság igazolására szolgál, úgy fel kell hívnia a végrehajtónak az 
érintett személyt megfelelő igazolvány felmutatására és csak azt követően kerül sor rendőri 
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intézkedés kezdeményezésére. Kiemeli továbbá a Javaslat azt, hogy a személyazonosság 
megállapítására irányuló eljárási cselekmény olyan, amelyet a végrehajtási cselekményről 
készített jegyzőkönyvben kifejezetten fel kell tüntetni [összhangban a Vht. 35. §-a (2) 
bekezdésének g) pontjával]. 

 
A 31-32. §-hoz 

 
A jogalkotó a jogorvoslathoz való jog biztosítékaként vezette be a kézbesítési vélelem 

megdöntésének lehetőségét, egyúttal pedig a polgári ügyekben hozott határozatok 
jogosultjainak számára - a kézbesítési vélelem megdöntésének bizonytalan időre történő 
elhúzódását megakadályozandó – az ún. végrehajtói kézbesítést. Annak érdekében, hogy a 
végrehajtható okirat minél több, a felek jogérvényesítését elősegítő adatot tartalmazzon, a 
Javaslat előírja a végrehajtási kifogás előterjesztésnek lehetőségéről szóló tájékoztatás, továbbá 
a végrehajtás alapjául szolgáló határozattal kapcsolatban a kézbesítési vélelem beálltáról 
történő tájékoztatás feltüntetését is. 

 
A Javaslat a végrehajtói kézbesítés szabályait azzal egészíti ki, hogy nemcsak a Vht. 

31/D. § (1) bekezdésben megjelölt iratok, hanem jogszabály által meghatározott egyéb iratok 
kézbesítését is lehetővé teszi, a végrehajtói kézbesítés költségét pedig – ha a kézbesítendő 
határozat alapján végrehajtás indul, tehát az adós az abban foglaltaknak önként nem tesz eleget 
– végrehajtási költségként az adósra hárítja. A Javaslat továbbá törvényi szintre emeli a 
költségkedvezmények kizártságáról rendelkező, jelenleg rendeleti szintű szabályt. 

 
A 33. §-hoz 

 
A gyors és eredményes behajtáshoz az is szükséges, hogy a végrehajtás során történő 

adatbeszerzés költségkímélő módon történjen és a papíralapú ügyintézést minél nagyobb 
mértékben felváltsa az elektronikus ügyintézés. A Javaslat ezért előírja, hogy a Vht. 47. §-a 
szerinti adatgyűjtés minden olyan hatósági nyilvántartásba történő betekintés esetében 
megtörténhessen elektronikus úton, amely nyilvántartás vezetése is számítógépes adatrögzítő 
eszközzel történik. 

 
A jogügyletek biztonsága a bírósági végrehajtás során is érvényesítendő célkitűzés, 

hiszen a végrehajtók eljárása során is tehetnek a felek és más személyek joghatással járó 
nyilatkozatokat, melyekre későbbi végrehajtási cselekmények alapulnak, illetve a végrehajtás 
során is történik a felek, egyéb érdeklődők vagyoni jogait érintő intézkedés, kiemelten ilyen a 
lefoglalt dolgok értékesítése. Az állampolgárok a személyazonosságukat a személyazonosító 
okmányon túl az úti okmányukkal (ideértve a hazánkban és külföldön kiállított úti okmányokat 
is) és fényképes járművezetésre jogosító okmányukkal is igazolhatják; a bírósági végrehajtók 
számára ezért a személyazonosság ellenőrzése érdekében mindhárom igazolvány és a 
lakcímkártya adatainak on-line ellenőrzését is lehetővé teszi a Javaslat.  

 
A nyilvántartásokhoz elektronikus úton történő csatlakozás a bírósági végrehajtók 

esetében az ügyvédekhez és a közjegyzőkhöz hasonló módon történik: saját számítógépes 
eszközzel a kormányzati portálon keresztül juttathatják el az adat igénylése iránti 
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megkereséseiket a nyilvántartást vezető szervhez, melyhez ügyfélkapu létesítését kell  
kezdeményezniük. Ez megtörténhet közvetlenül a Hivatalnál, az okmányirodában, vagy 
elektronikus úton az ún. kormányzati e-portálon keresztül.  Speciális személyi kört képeznek a 
bíróságok alkalmazásában álló megyei végrehajtók: esetükben nem önállóan történik a 
lekérdezés technikai feltételeinek biztosítása és maga az adatellenőrzés sem, hanem a bíróság 
által megszervezett, ellenőrzött – OIT szabályzatban rögzített – módon és a bíróság által 
biztosított technikai eszközökkel.  

 
Az ellenőrzés célja legfőképpen az adós személyének egyértelmű beazonosítása, de 

mivel a végrehajtás során más személyek jognyilatkozatainak valódiságához sem férhet kétség, 
ezért a Javaslat valamennyi olyan személy esetében lehetővé teszi az adategyeztetést, akiknek a 
személyazonosságát a végrehajtó megállapítja az eljárás során. Ezen utóbbi személyt az 
ellenőrzést végző végrehajtó köteles – nemcsak a személyes adatok védelme okán, hanem 
megelőzés céljából is – az ellenőrzés megkezdése előtt az ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, 
módjáról és következményeiről tájékoztatni. Speciális személyi kört képeznek a végrehajtási 
eljárásban részt vevő jogi képviselők; adataik ellenőrzése lényegében azzal a céllal történik, 
hogy képviseleti jogosultságuk fennáll-e: vonatkozásukban ezért az ügyvédi kamara, illetve 
jogtanácsosi névjegyzéket vezető megyei bíróság nyilvántartásába történő betekintést teszi 
lehetővé a Javaslat.  

 
A Javaslat részletesen szabályozza az ellenőrzés keretében megismerhető adatokat és azt 

is, hogy a megismert adatok kezelésére, tárolására milyen szabályok vonatkoznak. Lényeges 
rendelkezés az, mely szerint az elveszettként, ellopottként vagy megsemmisültként bejelentett 
igazolvány bírósági végrehajtási eljárásban történő felhasználása azzal a következménnyel is 
jár, hogy a végrehajtónak átadott ilyen igazolványt a végrehajtó a birtokosának nem adhatja 
vissza, hanem köteles azt a rendőrkapitányságnak továbbítani a felhasználás tényéről szóló 
bejelentésével együtt.  

 
A 34-36. §-hoz 

 
A végrehajtási kényszert a szükséges és arányos mértékben kell alkalmazni, vagyis 

olyan módon, hogy az a végrehajtandó követelések megtérülését megfelelően segítse elő, 
emellett pedig – e célt nem veszélyeztetve – tekintettel legyen az adósok személyes 
körülményeire és ösztönözzön az önkéntes teljesítésre is. Ennek egyik eszköze a Javaslat 
szerinti részletfizetés biztosítása, mellyel akár elkerülhetővé is válik magánszemélyek esetében 
az adós lakhatását szolgáló ingatlanának eladása. A Javaslat csak természetes személyekkel 
szemben fennálló pénzkövetelések végrehajtása során, és csak részlefizetés engedélyezését 
teszi lehetővé (halasztást nem); ezzel is kifejezésre juttatva azt, hogy a kötelezettségek 
teljesítésére törekvő, a hitelezővel együttműködő és a fizetési szándékát tanúsító, nem teljesen 
fizetésképtelen adósok számára biztosítandó kedvezményt teremt meg. Alapfeltétele az 
engedélyezésnek az, hogy az adós a végrehajtás során részletfizetést teljesítsen, továbbá az is, 
hogy a követelés fedezete az adós vagyontárgyainak felkutatásával biztosítva legyen, legalábbis 
olyan mértékben, amennyire azt az adós vagyona lehetővé teszi. Fontos érdek fűződik ahhoz, 
hogy olyan adósok esetében is sor kerüljön a részletfizetés engedélyezésére és sikeres 
teljesedésbe menésére, akiknek nincs végrehajtás alá vonható vagyontárgyuk. A Javaslat ezért 
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nem szabja feltételül a részletfizetés engedélyezéséhez azt, hogy a tartozás fedezete 
ténylegesen is lefoglalásra kerüljön, sőt a végrehajtás vagyon hiányában történő szünetelésének 
elkerülése érdekében a vagyontalan adós esetében kifejezetten kötelezettségévé teszi a 
végrehajtónak az adós felhívását a részteljesítés felajánlására annak érdekében, hogy a 
részletfizetés engedélyezésére sor kerülhessen.  

 
A végrehajtó a Javaslat értelmében a részletfizetés engedélyezéséről jegyzőkönyvet 

készít, melyet megküld a feleknek. A végrehajtást kérőnek ez alapján nyílik módja nyilatkozni 
a részletfizetés kedvezményére, és hivatkozni arra, hogy az létfenntartását mennyiben nehezíti 
meg. Ahhoz alapvető érdek fűződik, hogy az egyébként is létfenntartás céljára szolgáló 
követelések mielőbb megtérüljenek, ezért az ilyen követelésekre (tartásdíj, munkabér és vele 
egy tekintet alá eső követelések) engedélyezett részletfizetés csak akkor tartható fenn, ha a 
végrehajtást kérő azzal egyetért. Ugyancsak kiemelten méltányolandó azon személyek érdeke 
is, akik maguk is létfenntartási problémákkal küzdenek: a Javaslat ilyennek minősíti az erre 
hivatkozó magánszemélyeket és a csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt álló 
gazdálkodó szervezeteket; tiltakozásuk esetén ugyancsak nem tartható fenn a részletfizetési 
kedvezmény. Egyéb esetekben a végrehajtást kérő egyet nem értése a részletfizetés 
időtartamának korlátozását eredményezi: a végrehajtást kérő szervezetek esetében legfeljebb 
egy év, magánszemélyek esetében fél év lehet a maximális időtartama, ha pedig csak a meg 
nem fizetett tartozás összege az akadálya az egyetértésnek, úgy a részletfizetés kedvezménye 
további összeg előzetes megfizetéséhez köthető. A végrehajtást kérő nyilatkozata alapján tehát 
módosulhat a részletfizetést engedélyező jegyzőkönyv tartalma, a kétlépcsős eljárás pedig a 
felek közötti kommunikáció elindítását, az alkufolyamatok felélesztését segítheti elő. Speciális 
esetet képez az, ha a végrehajtandó tartozás maga is olyan jogviszonyból ered, amelyben az 
adós a végrehajtás kérő egyetértésével pénzösszeg részletekben történő fizetésére volt köteles, 
hiszen ebben az esetben maga a végrehajtást kérő döntött úgy, hogy a szolgáltatást részletekben 
fogadja el. Ez esetben is feltétele a kedvezmény biztosításának a tartozás egy részének 
megfizetése; a Javaslat ezt tételesen meg is határozza: olyan összeg, amely – ha a jogviszony 
fennmaradt volna – a fizetés időpontjáig esedékessé vált összegnek felel meg.  

 
A végrehajtói részletfizetés engedélyezése nem érinti az adósnak azt a jogát, hogy a 

hatályos szabályok szerint a bíróságtól is kérhesse a részletfizetés engedélyezését, ugyancsak 
nem érinti a Javaslat a felek jogszabálysértő végrehajtói eljárás miatti bírósághoz fordulási 
jogát: vagyis a felek végrehajtási kifogás előterjesztésével a bíróságtól kérhetik a törvénybe 
ütköző intézkedés megsemmisítését. Annak érdekében, hogy az eljárás ne húzódjon el a 
bírósághoz fordulás miatt, a Javaslat úgy rendelkezik, hogy a bíróság a megalapozott kifogás 
elbírálásával együtt a részletfizetés feltételeit is módosíthatja annak érdekében, hogy a 
részletfizetés biztosítása a jogszabályoknak megfelelően történjen. 

 
A Javaslat rendezi azt, hogy mikor kell a végrehajtói részletfizetés esetén az eljárást 

folytatni: a részlet megfizetésének elmulasztása mellett ehhez vezethet többek között az, ha egy 
másik végrehajtási eljárásban szükséges az adós vagyonát értékesíteni, vagy ha az adós 
jövedelmi, vagyoni helyzetében jelentős változás áll be (pl. lefoglalható vagyontárgyra tett 
szert).  
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Annak érdekében, hogy a legveszélyeztetettebb személyi kör (aki ingatlan-végrehajtás 
előtt áll) feltétlenül tájékoztatást kapjon a részletfizetés lehetőségéről, a Javaslat előírja, hogy – 
az egyébként is már számos egyéb praktikus információt tartalmazó – becsérték-közlésbe az 
erről szóló tájékoztatót is foglalja bele a végrehajtó.  

 
A 37-38. §-hoz 

 
A Javaslat számos rendelkezést tartalmaz annak érdekében, hogy a települési 

önkormányzatok időben értesüljenek a területükön található lakóingatlanok értékesítéséről és 
az értékesítésben történő részvételre megfelelően fel tudjanak készülni. Szükséges ugyanis 
olyan jogszabályi környezetet teremteni, amely az önkormányzati lakóingatlan-vásárlás elé 
nem gördít akadályokat, sőt kifejezetten előnyös, de a végrehajtás fő célját – a minél magasabb 
árverési vételár elérését és az eljárás időszerű lefolytatását – nem veszélyeztető feltételeket 
kínál ahhoz. Támogatandó cél az, hogy az önkormányzatok a lakástulajdon-állományukat 
növeljék (függetlenül attól, hogy mi a végrehajtás célja, ki az eljárás adósa), mivel az esetleges 
elhelyezési kötelezettségüknek, de az egyértelműen növekedő, szociális gondoskodásra szoruló 
rétegek ellátásának is nagyobb mértékben eleget tudnak így tenni. Figyelemmel arra, hogy a 
végrehajtási értékesítés szabályrendszerében az ingatlan megvételében érdekelt személyek (pl. 
felek, ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultak, társtulajdonosok stb.) értesítése nem utólag, 
hanem az áverési hirdetmény kézbesítése, kifüggesztése és kivonatának hivatalos lapban 
történő megjelentetése útján az értékesítést megelőzően történik meg, ezért a Javaslat 
ugyancsak e körben kezeli a települési önkormányzatok – egyébként a hatályos szabályok által 
is előírt – értesítését is. 

 
A Javaslat részletesebbé teszi az árverési hirdetményt: abban arra is ki kell térnie a 

végrehajtónak, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint hány felnőtt és kiskorú személy lakik 
az ingatlanban, ez ugyanis az önkormányzat szociális szerepvállalását, annak mértékét adott 
esetben jelentősen befolyásoló tényező (például az, hogy hány személy elhelyezési gondjai 
oldhatók meg a vásárlással). 

 
A hatályos szabályok nem rögzítik azt, hogy az árverést az áverési hirdetmény 

elkészítésétől számítva milyen időpontra kell kitűzni, csupán a hirdetmény kifüggesztésének 
időtartama és az értékesítés időhatára szabja meg ennek kereteit. Annak érdekében, hogy a 
lakóingatlan értékesítéséről az önkormányzat időben értesüljön, megfelelő idő álljon 
rendelkezésre arra, hogy testületi döntést hozzon a vételi szándékról és az ehhez szükséges 
forrás rendelkezésre bocsátásáról, a Javaslat előírja azt, hogy az áverési hirdetmény elkészítése 
és az árverés között minimálisan 60 napnak kell eltelnie. Ugyancsak előírja a Javaslat azt, hogy 
a hirdetményt nem egy, hanem két példányban kell megküldeni a jegyzőnek: egyet a 
polgármesteri hivatalban történő kifüggesztés céljából, egyet pedig a vétel tárgyában szükséges 
döntéshozatalhoz. A hirdetmény kézbesítése a Javaslat szerint nemcsak a települési 
önkormányzatok jegyzője, hanem a megyei önkormányzat főjegyzője részére is megtörténik. A 
Javaslat értelmében egyébként nemcsak a települési önkormányzat képviselő-testülete léphet 
fel a vásárlás érdekében, hanem felhatalmazása alapján az önkormányzat egyéb szerve is, 
illetve kistérségi társulás tanácsa is.  
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A 39-40. §-hoz 
 

Árverezni akkor lehet, ha az előleget (a becsérték 10%-át) az árverési vevő letétbe 
helyezte; a vételárhátralékot utólag meg nem fizető árverési vevő az előleget elveszti. A 
rendelkezés a vételi ajánlatok komolyságát, az ajánlati kötöttséget hivatott biztosítani: 
összefoglalóan azt, hogy az árverési vevő vételi ajánlatának megtételével az árverés sikere 
biztosítható legyen, ne kelljen – annak minden költségével – újabb árverést tartani. A Javaslat 
arra figyelemmel, hogy a közszférában az árverési vétel tárgyában történő döntés, valamint az 
előleghez szükséges forrás előteremtése és kifizetése jóval bonyolultabb hivatali, pénzügyi 
folyamat, mentesíti az önkormányzatot az előleg letétbe helyezésének kötelezettsége alól. 
Annak érdekében, hogy az e feltételek szerint árverezni kívánó személy egyértelműen 
beazonosítható legyen, a Javaslat külön rendelkezik az általa az árverés megkezdésekor 
bemutatandó iratokról.  

 
A Javaslat több, az előleg megfizetése nélküli vásárlás kedvezményével való visszaélést 

megelőzni, illetve káros jogkövetkezményeit enyhíteni hivatott garanciális rendelkezést 
tartalmaz annak érdekében, hogy ne okozhasson jelentős többletköltséget az ilyen magatartás a 
végrehajtási eljárásokban. A vételárat meg nem fizető önkormányzat esetében előírja a Javaslat 
az előleg utólagos megfizetését (összhangban azzal a szabállyal, amely egyéb árverezők 
esetében a letétbe helyezett előleg elvesztését helyezi kilátásba), ha pedig az önkormányzat e 
kötelezettségének sem tesz eleget, úgy akként rendelkezik, hogy az előnyös árverezési 
feltételekre való jogosultságát elveszti. Az utóbbi jogkövetkezmény alól mentesül az 
önkormányzat, ha a fizetési kötelezettségének eleget tesz: ez vagy a vételár megfizetését (ha 
erre még lehetősége van) vagy az előleg megfizetését jelenti. Ugyancsak a jogaikat 
visszaélésszerűen gyakorló árverezőkkel szembeni fellépés a célja a Vht. azon 
rendelkezéseinek, amely a második árverésen elért alacsonyabb és a korábbi árverésen tett, de 
az árverési vevő hibájából nem realizálódott vételi ajánlat közötti különbség megtérítését írják 
elő. Ezek a szabályok természetesen vonatkoznak az önkormányzatra is, esetében ugyancsak a 
kedvezményes vételi lehetőség elvesztésének jogkövetkezményével és azzal, hogy a fizetési 
kötelezettség teljesítésével a kedvezményre való jogosultság feléled.  

 
A Javaslat a vételár-hátralék (önkormányzat esetében bizonyos esetekben a tényleges 

vételár) megfizetésére adható halasztás lehetőségét minden további feltétel nélkül biztosítja az 
önkormányzatnak. Természetesen rá is vonatkoznak a mulasztás jogkövetkezményei; mivel 
azonban az előleget – megfizetésének hiányában – elveszíteni nem tudja, ezért a Javaslat az 
utólagos megfizetését írja elő ilyen esetre. 

 
A 41. §-hoz 

 
A Vht. adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezései bővülnek azzal, hogy a Javaslat 

kötelezően előírja az ingatlan áveréséről és a nyilvános pályázati eljárásban a felbontási 
eljárásról a kép- és hangfelvétel készítését. A rendelkezés célja az, hogy nagyobb fokban 
legyen megelőzhető az árverésen tanúsított jogellenes, visszaélésszerű magatartás, másik 
oldalról pedig a szinte automatizmusként működő kifogás előterjesztés. 
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A 42. §-hoz 
 

Az ingatlan kiürítésének kötelezettsége akkor áll fenn a Vht. értelmében, ha az ingatlan 
beköltözhetően került értékesítésére: a Vht. 137. §-a és 154/A. §-a tartalmazza ennek 
előfeltételeit. Ehhez képest a kiürítést csak akkor kell a végrehajtónak kényszerrel 
foganatosítania, ha azt az árverési vevő kéri. A Javaslat pontosítja a kiürítés feltételrendszerét 
és eljárási szabályait. Így például előírja, hogy a 182. és 182/A. § alkalmazása során a 
végrehajtást kérőre vonatkozó szabályokat az árverési vevőre kell alkalmazni (pl. ingóságok 
elhelyezésének kötelezettsége), mivel az ő érdekében folyik az eljárás, ő érdekelt az ingatlan 
birtokba vételében. Az ingatlan kiürítése iránti kérelem előterjesztésére a Javaslat jogvesztő 
határidőt szab: 30 napot, illetve ha a települési önkormányzat vásárolja meg a lakóingatlant, 
úgy a kiürítéshez az önkormányzat – vagy erre illetékes szervének – a határozata szükséges, 
összhangban azzal, hogy az önkormányzati lakóingatlan-vásárlás alapvetően az elhelyezési 
gondok megoldása érdekében történik és a lakáshasználati feltételek megállapítása ugyanolyan 
lényeges kérdés az önkormányzat számára, mint maga a vásárlás. Az árverést követő 60 nap áll 
rendelkezésére az önkormányzatnak arra, hogy a megvásárolt lakás használatára vonatkozóan a 
jogi helyzetet rendezze: a szükséges döntéseket meghozza, megállapodásokat megkösse és a 
döntéséről a végrehajtót értesítse.  

 
A végrehajtási eljárás keretében történő kiürítés határidőhöz kötése több okból is 

indokolt. Egyrészt a kiköltözési kötelezettség határidejének lejártát követő rövid időn belüli 
kiköltöztetés probléma mentesebben hajtható végre, mint hosszabb idő elteltével, az 
ingatlanban lakó személy számára a kiköltöztetésre vonatkozó nyilatkozat halogatása 
bizonytalan helyzetet teremt, melynek fenntartása méltánytalan, továbbá ha hosszabb ideig nem 
él az árverési vevő a birtokbavételi jogával, úgy már nem vélelmezhető egyértelműen az ehhez 
fűződő érdeke. Számos jogvita is megelőzhető az időben történő kiköltöztetéssel, hiszen az 
ingatlan ezen átmeneti, jogilag rendezetlen időszakban történő használata az ingatlan 
értékcsökkenésével, károkozással, elszámolással stb. kapcsolatos vitákhoz vezethet. A határidő 
eltelte természetesen nem jelenti azt, hogy az árverési vevőnek ne állna rendelkezésére eszköz 
az ingatlan birtokba vételére: a Javaslat értelmében az általános szabályok szerint 
kezdeményezheti az erre irányuló hatósági eljárás lefolytatását.   

  
A 43. §-hoz 

 
A Javaslat jelentősen módosítja az ingatlan második árverését követő átvételének 

szabályait alapvetően azzal a céllal, hogy az automatizmusok helyett ez az eljárás is az 
ajánlattételekre és azok versenyeztetésére irányuljon. Az aktív magatartást a végrehajtást kérők 
részéről már az is megköveteli, hogy a Javaslat értelmében az átvétel lehetősége nem 
automatikus, hanem az átvételi szándék jelzésén alapul. Ennek érdekében a Javaslat kiegészíti a 
második, sikertelen árverés szabályait azzal, hogy annak jegyzőkönyvét minden végrehajtást 
kérőnek meg kell küldeni abból a célból, hogy az ajánlattétel lehetőségéről értesüljön és 
kifejezett felkérést is kapjon az ajánlattételre az átvétel feltételeiről való tájékoztatással együtt. 
A Javaslat az önkormányzati lakásvásárlást azzal is preferálni kívánja, hogy ezen utólagos 
eljárásba is beengedi az önkormányzatokat, ha lakóingatlan átvételéről van szó; az árverésről 
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készült jegyzőkönyvet ezért a jegyzőnek is meg kell küldeni a szükséges tájékoztatásokkal 
együtt.  

 
A 44-45. §-hoz 

 
Figyelemmel arra, hogy a nyilvános pályázat során nem jelenik meg a vevő a hatóság 

előtt, ezért a Javaslat a személyének egyértelmű beazonosíthatósága érdekében részletesebbé 
teszi a pályázati ajánlatban megjelenítendő tényeket, adatokat; így például azt is fel kell 
tüntetni benne, hogy az ajánlatot tevő személy a személyazonosságát mivel igazolta.  

 
A pályázati ajánlat elkészítését a Javaslat azzal is elősegíti, hogy a hatályos 

szabályokban szereplőkhöz képest lehetővé teszi a közjegyzői okiratba foglalt pályázati ajánlat 
és települési önkormányzat ajánlattevő esetében a jegyző által elkészített pályázati ajánlat 
benyújtását is.  

 
A 46-47. §-hoz 

 
 A Javaslat az árverés során a települési önkormányzat vonatkozásában megállapított 
speciális szabályokat a nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseken is átvezeti; így a 
hirdetmény tartalmára, kézbesítésére, az ajánlattétel lehetőségére és a vételár megfizetésének 
elmulasztására szolgáló rendelkezéseken. 

 
A 48. §-hoz 

 
A végrehajtást kérők a Javaslat szerinti szabályozás értelmében a második sikertelen 

árverést követően átvételi ajánlatot tehetnek, ennek azonban tartalmaznia kell az átvételi értéket 
is, vagyis azt, hogy milyen összegben kívánják az ingatlant átvenni. Az összeg megjelölése 
azért szükséges, mert ez alapján lehet az egyes végrehajtást kérők ajánlatai közül az átvételre 
jogosult ajánlatát meghatározni, másrészt azért, mert ettől függ, hogy az átvevő milyen összegű 
átvételi árat köteles fizetni (követelése és az átvételi összeg közötti különbözetet). 
Nélkülözhetetlen az összeg megjelölése azért is, mert a végrehajtást kérők átvételi ajánlatai is 
csak ennek alapján versenyeztethetők az önkormányzat vételi ajánlatával, amely a Javaslat 
értelmében ugyancsak részt vesz az ingatlan ily módon történő értékesítésében.  

 
A Javaslat a végrehajtás céljával – minél magasabb vételár és ennek alapján a követelés 

minél magasabb összegben történő megtérülése – összhangban a legmagasabb összegű 
ajánlatot tevő részére teszi lehetővé az ingatlan átvételét vagy megvételét (az utóbbit 
önkormányzat esetében). Mivel azonban ebben az eljárásban – szemben az árveréssel – nem 
egymás ajánlatainak ismeretében teszik az arra jogosultak ajánlataikat, ezért a Javaslat a 
beérkezett ajánlatokról történő tájékoztatást is előírja a végrehajtó számára azzal, hogy a 
végrehajtást kérők, illetve az önkormányzat ezek ismeretében véglegezhetik ajánlatukat. A 
Javaslat részletesen szabályozza az átvételi eljárás rendjét, valamint azt, hogy az önkormányzat 
hogyan, milyen feltételekkel vásárolhatja meg annak során a lakóingatlant. Egyenlő összegű 
ajánlatok esetén továbbra is a kielégítési sorrend dönti el az átvételi lehetőséget, kivéve ha ezen 
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ajánlatok között az önkormányzaté is szerepel (az önkormányzat megegyező összegű ajánlata 
csak a gyermektartásdíjat követelő hitelező ajánlata esetében nem biztosít jogot a vételre). 

 
A 49. §-hoz 

 
Ahhoz, hogy a végrehajtó el tudja dönteni azt, hogy a települési önkormányzat jogosult-

e a Javaslat szerinti előnyös feltételekkel vásárolni, naprakész adatokkal kell rendelkeznie: ezt 
hivatottak szolgálni a Vht. azon, Javaslattal beiktatott szabályai, amelyek egy kamarai 
adatbázis létrehozását és fenntartását írják elő erre a célra. A nyilvántartásban az adott 
önkormányzat csak az összeg megfizetéséig szerepel, adatait csak a bíróság és a büntetőügyben 
eljáró hatóság tekintheti meg, melyeket a jogviták elbírálásának elősegítése érdekében a 
nyilvántartásból való törléstől számított további öt évig kell kezelni. 

 
Az 50. §-hoz 

 
A végrehajtó törvénysértő intézkedésének mielőbbi orvosolása áll érdekében a feleknek 

és egyéb érdekelteknek is, különösen amiatt, mert a végrehajtási kifogásnak az intézkedésre 
nincs halasztó hatálya. A soron kívüli ügyintézés mellett előírja ezért a Javaslat a kifogás 
tárgyát képező végrehajtási cselekményre vonatkozó iratok, egyéb szükséges végrehajtási 
iratok másolatának rövid határidőn (nyolc munkanapon) belül történő beszerzése iránti 
intézkedést, a végrehajtó részéről pedig az iratmásolatok ugyancsak nyolc munkanapon belüli 
megküldését. Ezek olyan adminisztratív intézkedések, amelyek az időszerű döntéshez 
elengedhetetlenek, viszont rövid határidővel megtehetők. A döntésre legfeljebb 60 napos 
törvényi határidőt szab továbbá a Javaslat akkor is, ha a döntés az iratok alapján meghozható: 
ha meghallgatást nem kell tartani és bizonyítás felvétele sem szükséges. Egyéb esetekben 
ugyanakkor nem jelöl meg határidőt a Javaslat, hiszen a bizonyítási eljárás eredményes 
lefolytatása attól nem tehető függővé.  

 
Az 51-53. §-hoz  

 
Az önálló bírósági végrehajtók önkormányzati szerve, a Magyar Bírósági Végrehajtói 

Kamara ma is fontos szerepet tölt be a végrehajtási eljárások lefolytatásához szükséges 
nyilvántartások vezetésében, az eredményes behajtáshoz szükséges technikai feltételek 
biztosításában. A Javaslat ezt egészíti az előleget, vételárat meg nem fizető vevők 
nyilvántartásával, hiszen ezen adatokra szüksége van a végrehajtónak akkor, amikor döntenie 
kell abban a kérdésben, hogy megilleti-e az önkormányzatot az előleg megfizetése nélküli 
vásárlás joga. A Javaslat lehetőséget teremt továbbá arra, is, hogy a Kamara árverési csarnokot 
működtethessen; alkalmas, biztonságos helyszínt biztosítva ezzel akár az ingó-, akár az 
ingatlan-árveréseknek. 

 
Ugyancsak a Kamara hatáskörébe tartozik a tagjairól a nyilvántartások vezetése, 

melynek adattartalmát kiegészíti a Javaslat a nem nyilvános adatokat on-line módon beszerző 
végrehajtók és végrehajtó-helyettesek adataival is. Rögzíti a javaslat, hogy a tagok adatainak 
nyilvántartása számítógépes adatrögzítő eszközzel történik, melyből az on-line adatlekérdezés 
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iránti igényt teljesítő hatóságok számára is kell adatokat szolgáltatni abból a célból, hogy azok 
az adatigénylési jogosultság fennállását naprakészen ellenőrizhessék.  

 
Az igazságügyi alkalmazottként működő megyei bírósági végrehajtók és végrehajtó-

helyettesek esetében a Javaslat a bíróság számítástechnikai eszközének igénybe vételével teszi 
lehetővé az on-line adatigénylést, összefüggésben azzal, hogy a végrehajtói tevékenység 
ellátáshoz szükséges technikai feltételek biztosítása és a végrehajtói tevékenység felügyelete is 
a bíróság hatáskörébe tartozik.  

 
Az 54. §-hoz 

 
Alapvető érdek fűződik ahhoz, hogy a különböző hatósági eljárások lefolytatása során 

történő adatbeszerzés a modern technikai lehetőségeket kihasználva, költségkímélő módon 
történjen és a papíralapú ügyintézést minél nagyobb mértékben felváltsa az elektronikus 
ügyintézés. A Javaslat ezért módosítja a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény 19. §-ának (1) bekezdését: a bírósági végrehajtás során a Vht. 47. §-a 
szerinti, ma postai úton történő adatszolgáltatás – a gépjármű adatainak lekérdezése az adós (a 
gépjármű tulajdonosa) adatai alapján – ennek eredményeként elvégezhető elektronikus úton. 
Ugyancsak ezért egészíti ki a Javaslat a törvényszöveget a közjegyzővel, akinek például a 
hagyaték körébe tartozó vagyon megállapításához és átadásához ugyancsak szükséges lehet az 
adatok igénylése. 

 
Az 55-56. §-hoz 

 
A Javaslat a Polgári perrendtartás módosításával nemcsak a címzett számára írja elő a 

keresetlevéllel és az ügydöntő határozattal kapcsolatban a kézbesítési vélelem beálltáról való 
bírósági tájékoztatást, hanem az érintett másik fél részére is. A korábban már eredményre nem 
vezető címen történő újabb kézbesítés sikere ugyanis kétséges, a kézbesítési vélelem 
megdöntésének bevezetésével pedig éppen a másik félnek fűződik alapvető érdeke ahhoz, hogy 
a határozat megtámadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást 
szerezzen, és megtehesse annak alapján a szükséges intézkedéseket. 

 
A Pp-t egészíti ki a Javaslat a 99/B. § (3) bekezdésének beiktatásával is, amely nemcsak 

a bírósági végrehajtás, hanem az azt megelőzően lezajló, pénzforgalmi behajtás során is 
lehetővé teszi a kézbesítési vélelem megdöntését. A Vht. 6. §-ában szabályozott behajtási mód 
nem minősül ugyan bírósági eljárásnak, azonban a bírósági végrehajtással megegyező okból 
(címzett nemteljesítése) valósítja meg a címzettel szemben vagyoni jogának korlátozását: a 
pénzforgalmi számláján lévő összeg elvonását.  

 
Az 57. §-hoz 

 
Az ingatlanokkal kapcsolatosan feltárt egyik negatív jelenség az, hogy az eladott, 

megterhelt ingatlanok tulajdonosai számos esetben nem értesülnek az ingatlanokra 
vonatkozóan hozott földhivatali határozatokról. Ennek egyik oka lehet az, ha az ügylet maga is 
visszaélés eredménye, vagy ha a határozat tényleges kézbesítése sikertelen (beáll a kézbesítési 
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vélelem). A sikertelenül kézbesített, későbbi végrehajtás alapjául szolgáló bírósági határozatok 
esetében a jogalkotó már megteremtette annak a lehetőségét, hogy pótlólagos, ún. személyes 
kézbesítésre kerüljön sor a hitelező kérelmére, hasonló lehetőséget biztosít a Javaslat a 
földhivatali határozatok esetében is. A kézbesítési vélelem beálltáról a címzett értesítést kap, ez 
azonban még nem feltétlenül alkalmas arra, hogy az irat ténylegesen a birtokába kerüljön, s 
elháruljon a kézbesítési vélelem későbbi megdöntésének veszélye, ezért biztosítja a Javaslat a 
végrehajtói kézbesítés lehetőségét annak az ugyanabban az ügyben szereplő ügyfélnek, akinek 
a kézbesítéshez érdeke fűződik. A végrehajtó általi kézbesítésre az érintett személy kérelmére 
és költségére kerül sor, mely kézbesítés alapvető szabályai a Vht. 31/D. §-ában, részletes 
szabályai pedig a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben találhatók. A Javaslat annyiban 
állapít meg ezekhez képest speciális rendelkezést, hogy a bíróság helyett a földhivatal 
értesítését írja elő a kézbesítés eredményéről, továbbá rögzíti azt is, hogy a kézbesítés során az 
iratmásolat kézhezvételével megkezdődik a kézbesítési vélelem megdöntésére nyitva álló 
határidő. 

 
Az 58. §-hoz 

 
A Javaslat általános hatályba lépési időpontja 2006. március 1-je; megfelelő felkészülési 

időt biztosítva a személyazonosság ellenőrzésére szolgáló eszközök beszerzésére, illetve a 
szükséges informatikai fejlesztések elvégzésére. Nem igényel ilyen hosszú felkészülési időt 
néhány eljárási rendelkezés alkalmazása, ezért a Javaslat a végrehajtói részletfizetésre 
vonatkozó szabályokat, valamint a Polgári perrendtartás módosítását a kihirdetést követő 30. 
napon lépteti hatályba. A Javaslat eljárási rendelkezései folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazandók (a hatályba lépést követően elvégzendő eljárási cselekmények esetében), 
speciális átmeneti rendelkezés kerül azonban megállapításra – az ingatlan-végrehajtás 
hosszadalmasabb folyamatára figyelemmel – az ingatlanok értékesítését érintő rendelkezések 
esetében: a törvény hatályba lépését követően, tehát a 2006. március 1-jén és azt követően 
elkészített hirdetmények esetében kell az új szabályokat alkalmazni. 

 
A záró rendelkezések között szerepel – a személyes adatok célhoz kötött és 

visszaélésmentes felhasználásának céljával – a Vht. 31/B. §-ának, az ún. előzetes eljárás 
szabályainak hatályon kívül helyezése. E jogintézmény célja alapvetően az volt, hogy a későbbi 
végrehajtást kérő közhiteles nyilvántartásokban szereplő adatokat szerezhessen be adósáról, s 
ez alapján mérlegelhesse a végrehajtás megindításának gazdaságosságát. A gyakorlatban igen 
kevés ilyen eljárásra került sor, az nemcsak a közhiteles nyilvántartások megkeresését 
jelentette, hanem az adós lakóhelyének, munkahelyének felkutatását is, ezzel szemben viszont 
nélkülözi a jogintézmény – jellegénél fogva – azokat a garanciális rendelkezéseket, amelyekkel 
eredményesen megelőzhető lenne a személyes adatokhoz fűződő jogok sérelme (pl. az, hogy 
valóban csak tartozással rendelkező adós kutatása történjen, majd pedig a beszerzett adatokat a 
jogosultak csak és kizárólag a végrehajtás céljára használják fel). A Javaslat ezért a 
szükségesség és arányosság követelményének szem előtt tartásával, valamint amiatt, mert az 
előzetes eljárás keretei között nem oldható meg sem a követelés fennállásának vizsgálata, sem 
pedig az adatok felhasználásának utólagos ellenőrzése, rendelkezik a szabály hatályon kívül 
helyezéséről 
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Javaslat a Vht. 158. §-ának teljes újraalkotására figyelemmel rendelkezik a 158. § (5) 
bekezdését korábban megállapító törvényhely (2000. évi CXXXVI. törvény 88. §-a) hatályon 
kívül helyezéséről, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény 19. §-a (1) bekezdése a) pontjának újraalkotása miatt a korábbi 
módosítást tartalmazó 2000. évi CXXXII. törvény 9. §-ának hatályon kívül helyezéséről. 

 
A gépjárművek lefoglalásával kapcsolatos a Javaslat azon rendelkezése, amely a 

foglalást követően nem a nyilvántartó hatóság, hanem a közlekedési igazgatási hatóság 
megkeresését írja elő; ennek eredményeként közvetlenül az intézkedésre köteles hatósághoz 
kerülnek a foglalás során beszerzett vagy elkészített iratok, s ezzel a forgalomból történő 
kivonás, illetve a foglalás tényének feltüntetése is gyorsabban megvalósulhat. 

 
A Javaslat a kiadmányok kiadására vonatkozó szabályok módosulásával 

összefüggésben hatályon kívül helyezi a Kjtv. egyes rendelkezéseiből a hiteles kiadmány 
készítésére vonatkozó szövegrészt. 

 
 
 
 

 
 

 
  

 


