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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a közjegyzőkről  szóló  1991.  évi  XLI.
törvény  és  az  egyes  közjegyzői  nemperes  eljárásokról  szóló  2008.  évi  XLV.  törvény
módosításáról szóló  T/1658.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kjtv. 10. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 10. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3)  A  felelősségbiztosítást  annak  kötelező  értékéig  a  közjegyző  –  helyettesítés  esetén  a
közjegyzőhelyettes, a nyugalmazott közjegyző  vagy a nyugalmazott  [közjegyző]bíró – javára és
érdekében  a  Magyar  Országos  Közjegyzői  Kamara  köti  meg;  a  kiegészítő  felelősségbiztosítás
megkötésére a közjegyző jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Kjtv. 11/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a Kjtv. 11/A. § (1)
bekezdése a következő e)-g) ponttal és záró szövegrésszel egészül ki:



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Kjtv. 25/A. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Kjtv. a következő 25/A-25/B. §-sal egészül ki:

„(3)  Az  utóbb  létesítendő  munkaviszony  létesítéséhez  az  előbb  létesített  munkaviszony
munkáltatójának  [írásban  hozzá  kell  járulnia]írásbeli  hozzájárulása  szükséges.  Ha  a  két
munkaviszonyt  egyidejűleg  létesítik,  mindkét  munkáltató  kölcsönös  írásbeli  hozzájárulása
szükséges.

(4) A munkáltatók a munkavállaló munkaidő-beosztásáról egymást írásban tájékoztatni kötelesek,
és  azt  –  ha  az  a  másik  munkaviszony  szerinti  munkaidő-beosztást  érinti  –  csak  egymással
egyetértésben  változtathatják  meg.  Rendkívüli  munkaidő  elrendelésére  a  másik  munkaviszony
szerinti  munkaidő-beosztás  terhére  csak  a  másik  [közjegyző]munkáltató előzetes  írásbeli
hozzájárulása alapján kerülhet sor.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Kjtv. 25/A. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Kjtv. a következő 25/A-25/B. §-sal egészül ki:

„(8) A munkaviszonyt  [érintő ]érintően a munkáltatók között felmerülő vita esetén a munkáltatók
egyeztetést kezdeményezhetnek a területi kamaránál.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A Kjtv. 31/F. [§-a az alábbi (5b) bekezdéssel egészül ki:]§ (5a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

[„(5b) Ha  az  egyszemélyes  közjegyzői  iroda  a  közjegyző  tag  halála  miatt  szűnik  meg,  a
közjegyző örökösei az elhalálozás időpontjától számított 90 napon belül meghozott végleges
döntéssel  a  közjegyzői  irodát  legalább  egyikük  tagságával  működő  korlátolt  felelősségű
társasággá alakíthatják át.”]
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„(5a)  A  közjegyzői  szolgálatnak  a  22.  §  (1)  bekezdés  a)  vagy  d)  pontja  alapján  történő
megszűnésétől számított 90 napon belül meghozott végleges döntéssel a közjegyzői iroda korlátolt
felelősségű  társasággá  alakulhat  át,  vagy  több  közjegyző  tagságával  működő  közjegyzői  iroda
szétválhat  úgy,  hogy  kiválással  a  közjegyzői  szolgálat  megszűnésével  érintett  tag  korlátolt
felelősségű társaságot alapít.”

(2) A Kjtv. 31/F. § a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) Ha az egyszemélyes közjegyzői iroda a közjegyző tag halála miatt szűnik meg, a közjegyző
örökösei  az  elhalálozás  időpontjától  számított  90  napon  belül  meghozott  végleges  döntéssel  a
közjegyzői irodát legalább egyikük tagságával működő korlátolt felelősségű társasággá alakíthatják
át. A közjegyzői iroda más esetben vagy más gazdasági társasággá történő átalakulásáról, gazdasági
társaság kiválásáról nem dönthet.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kjtv. 34. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kjtv. 32–37/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Kjtv. V. fejezete a következő 37/B–
37/E. §-sal egészül ki:

„(2) Ha a közjegyzőnek van állandó helyettese és [őt ]a közjegyzőt hivatalából felfüggesztették, a
közjegyző szolgálata szünetel, vagy megszakítás nélkül 60 munkanapot meghaladóan az irodájától
távol van, a területi kamara elnöksége az állandó helyettest tartós helyettesként rendeli ki. A tartós
helyettes  és a helyettesített  közjegyző közötti  – a területi  kamara elnöksége által  jóváhagyott  –
állandó  helyettesítési  megállapodás  a  tartós  helyettesítés  tartamára  is  irányadó,  feltéve, ha  a
megállapodás a 37/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak is megfelel.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kjtv. 33. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kjtv. 32–37/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Kjtv. V. fejezete a következő 37/B–
37/E. §-sal egészül ki:

„(3)  Az  állandó  helyettes  a  helyettesítést  a  helyettesített  közjegyző  távolléte  esetén  látja  el.  A
helyettesítés időtartamát a távollét kezdő és befejező időpontjának megjelölésével a helyettesített
közjegyző köteles a területi kamara elnökének a távollét kezdetét [megelőző ]megelőzően legalább
8 [napon belül ]nappal bejelenteni.”
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Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kjtv. 37/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kjtv. 32–37/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Kjtv. V. fejezete a következő 37/B–
37/E. §-sal egészül ki:

„37/C. §

(1)  A területi  kamara  elnöksége  a  felek  kérelmére, hatósági  eljárás  keretében  dönt  az  állandó
helyettesítési megállapodás és a tartós helyettesítési megállapodás jóváhagyásáról.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kjtv. 37/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kjtv. 32–37/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Kjtv. V. fejezete a következő 37/B–
37/E. §-sal egészül ki:

„37/D. §

(1)  Tartós  helyettesítés  esetén  [–  ]a  területi  kamara  elnöksége  által  jóváhagyott  megállapodás
hiányában [– ]az e §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kjtv. 37/E. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kjtv. 32–37/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Kjtv. V. fejezete a következő 37/B–
37/E. §-sal egészül ki:

„(2) A helyettesi jogviszony megszűnését követően a felek egymással elszámolni kötelesek. Vita
esetén  az  egyeztetést  a  területi  kamara  elnöksége  folytatja  le,  [melynek]amelynek során  a
helyettesített közjegyzőt és a helyettest meg kell hallgatni.”
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Kjtv. 69/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Kjtv. VII. fejezete a következő 69/B. §-sal egészül ki:

„69/B. §

(1)  A közjegyzői  díjszabásról  szóló  [külön ]jogszabály rendelkezéseinek betartását  az  országos
kamara ellenőrzi.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Kjtv. 69/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Kjtv. VII. fejezete a következő 69/B. §-sal egészül ki:

„(3) Ha az ellenőrzés  eredményeként  az országos kamara azt  állapítja  meg,  hogy a közjegyző,
illetve  az  alkalmazottja  a  közjegyzői  díjszabásról  szóló  [külön  ]jogszabály  rendelkezéseit
megsértette,  az  országos  elnökség  a  közjegyzővel  szemben  feljelentést  tesz  a  fegyelmi  bíróság
elnökénél.  Ha  a  közjegyzői  díjszabásról  szóló  külön  jogszabály  rendelkezéseit  a  közjegyző
alkalmazottja sértette meg, a fegyelmi vétség elkövetőjének a közjegyzőt kell tekinteni.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Kjtv. 74/B. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Kjtv. „Fegyelmi büntetések” című alcíme a következő 74/B. §-sal egészül ki:

„74/B. §

A 69/B.  §  (3)  bekezdése  alapján  megindított  fegyelmi  eljárásban  a  fegyelmi  vétséget  elkövető
közjegyzővel szemben kötelezően kiszabandó fegyelmi büntetés a pénzbírság, [melynek]amelynek
mértéke  a  közjegyzői  díjszabásról  szóló  [külön  ]jogszabályban  meghatározott  díjtétel  és  a
közjegyző által kiszabott díj különbözetének kétszerese, de legalább egymillió forint. E pénzbírság
az  országos  kamara  bevétele;  az  országos  kamara  a  közjegyzővel  szemben  fennálló  fizetési
kötelezettségébe a pénzbírság összegét beszámíthatja.”
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Kjtv. 110. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Kjtv. 110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„110. §

(1)  A területi  elnökség  a  17.  §  (3)  bekezdés  f),  illetve  g)  pontjában  foglalt  okok  kivizsgálása
érdekében  a  közjegyzőnél  rendkívüli  [irodavizsgálatot  ]működési  vizsgálatot  tarthat,
[melynek]amelynek során  az  érintett  közjegyző  számára  a  személyes  meghallgatás  lehetőségét
biztosítani kell.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Kjtv. 110. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

A Kjtv. 110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a közjegyző a felszólításnak nem tesz eleget, a miniszter erről harminc napon belül értesíti
az  [első fokú ]elsőfokú  fegyelmi bíróságot. Az  [első fokú ]elsőfokú  fegyelmi tanács a fegyelmi
eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával, soron kívül határoz a közjegyző alkalmatlanságáról,
illetve érdemtelenségéről, és ha őt alkalmatlanná vagy érdemtelenné nyilvánítja, határozatában a
közjegyzői szolgálatának megszűnését állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Kjtv. 122. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

A Kjtv. 122. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A közjegyző az ellenőrzés során megismert adatokat megőrizheti.  A közjegyző az adatokat
vagy  [külön ]jogszabály szerint őrzi meg, vagy az azt tartalmazó iratot az iratokhoz csatolja és
elkülönítve zártan kezeli; az adatokat az ügy irattárba helyezésétől számított 5 évig tárolhatja, ezt
követően megsemmisíti. Az adatokat a közjegyző csak a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság
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és  a  közjegyző  tevékenységét  ellenőrző  területi  kamara  részére  adhatja  ki,  és  részükre  teheti
lehetővé az adatokba történő betekintést.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Kjtv. 172. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Kjtv. 172. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közjegyző az e törvényben szabályozott eljárásokban a fél –  [az igazságügyért felelős ]a
miniszter  e  törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  rendeletében  meghatározott  alakban  és
tartalommal  előterjesztett  –  kérelmére  jár  el.  A  kérelem  egyszerű  magánokiratban  is
előterjeszthető.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Kjtv. 172/A. §
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A Kjtv. 172/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„172/A. §

Az e törvényben szabályozott eljárásokban – ha e törvény kifejezetten másként nem rendelkezik – a
képviseletre  az  anyagi  jog  rendelkezéseit  kell  alkalmazni  azzal,  hogy  a  cselekvőképességében
részlegesen  vagy  teljesen  korlátozott  természetes  személy  képviselőként  nem  járhat  el,  jogi
képviselőnek  pedig  a  Pp.  75.  §  (1)  bekezdésében  [maghatározott]meghatározott személyek
minősülnek.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Kjtv. 182. §
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Kjtv. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 182. §-sal egészül ki:

„182. §

(1) E törvénynek a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes
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eljárásokról  szóló  2008.  évi  XLV.  törvény  módosításáról  szóló  2018.  évi  …  törvénnyel
megállapított 17. § (1) bekezdés i) pontját, valamint a 17. § (5)-(8) bekezdését a 2019. január 1-jét
követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes
eljárásokról  szóló  2008.  évi  XLV.  törvény  módosításáról  szóló  2018.  évi  …  törvénnyel
megállapított 46/A. §-át, valamint e törvénynek a [… ]közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról szóló
2018.  évi…  törvénnyel  módosított  41.  §  a)  pontját,  45.  §  (2)  bekezdését,  valamint  58.  §  (1)
bekezdését a 2019. január 1-jét követő kamarai önkormányzati választásokra kell alkalmazni.

(3) E törvénynek a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes
eljárásokról  szóló  2008.  évi  XLV.  törvény  módosításáról  szóló  2018.  évi  …  törvénnyel
megállapított 131. § (3) bekezdésében meghatározott határidő a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.
törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról
szóló 2018. évi … törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett közjegyzői okirat tekintetében a
közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló
2008.  évi  XLV.  törvény  módosításáról  szóló  2018.  évi  … törvény  hatálybalépésének  napjával
kezdődik.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 34. § - Kjtv. 184. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

34. §

A Kjtv. 184. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E törvény 141. § (3) bekezdése az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására
vonatkozó előírások egyszerűsítése  révén a  polgárok szabad mozgásának előmozdításáról  és  az
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 7‒12. cikkének való megfelelést szolgálja.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

A Kjtv.
a) 17. § (1) bekezdés g) pontjában a "tett, és" szövegrész helyébe a "tett," szöveg,
b) 17. § (1) bekezdés h) pontjában az "igazolta" szövegrész helyébe az "igazolta, és" szöveg,
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a) 27. §-ában az „a 26. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában” szövegrész helyébe az „a 26. § (1)
bekezdés a)-c) és e) pontjában” szöveg,
b) 41. § a) pontjában a „területi kamara elnökségét és elnökét” szövegrész helyébe a „területi
kamara elnökségét, elnökét, valamint számvizsgálóit” szöveg,
c)  45.  §  (2)  bekezdésében  az  „elnökét  és  a  területi  elnökség  tagjait”  szövegrész  helyébe  az
„elnökét, a területi elnökség tagjait, valamint a számvizsgálókat” szöveg,
d) 104. § (1) bekezdés b) pontjában a „cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá
helyezés  iránt”  szövegrész helyébe a  „cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó
gondnokság alá helyezés iránt” szöveg,
e) 111. § (6) bekezdésében a „(4) bekezdés b) pontjának” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés c)
pontjának” szöveg,
f) [a ]120. § (1) bekezdés d) pontjában az „okiratot” szövegrész helyébe az „okiratot – a képlet,
ábra, rajz, kép kivételével –” szöveg,
g) 161/B. § (2) bekezdésében az [„amelyet” ]„amelyet a végrendelet letétbe helyezéséről szóló
eredeti  jegyzőkönyvhöz  fűz”  szövegrész  helyébe  az  „amelynek  hiteles  [kiadmányát”  ]
kiadmányát a végrendelet letétbe helyezéséről szóló eredeti jegyzőkönyvhöz fűzi” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - Kjnp. 36/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A Kjnp. 36/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A közjegyző  a  felek  bejegyzett  élettársi  kapcsolatát  végzéssel  megszünteti,  ha  az  őket
egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartásról, valamint a közös lakás használatáról
szóló  [egyezségét]egyezségüket jóváhagyta.  Az  élettársi  közös  vagyon  megosztásáról  szóló
egyezséget  a  közjegyző  kérelemre  jóváhagyhatja,  ugyanakkor  az  ilyen  egyezség jóváhagyása  a
felek bejegyzett élettársi kapcsolata megszüntetésének nem feltétele.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. §
Módosítás jellege: módosítás

38. §

A  Kjnp.  8.  §  [(1)](2) és  [(2)](3) bekezdésében  a  „díjjegyzékben”  szövegrész  helyébe  a
„költségjegyzékben” szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 28. §, a 34. § és a 40. § 2019. február 16-án lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 40. §
Módosítás jellege: kiegészítés

40. §

E  törvény  28.  §-a  az  egyes  közokiratoknak  az  Európai  Unión  belüli  bemutatására  vonatkozó
előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU
rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet
7‒12. cikkének való megfelelést szolgálja.

Indokolás

1. A módosító javaslat értelmében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara köti meg a helyettesként
kirendelt nyugalmazott bíró javára és érdekében a kötelező felelősségbiztosítást. 
2. Technikai jellegű módosítás. 
3. A módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a hozzájárulás megadása nem kötelező, hanem az
utóbb  létesítendő  munkaviszony  feltétele.  A  módosító  javaslat  szövegpontosító  rendelkezést
tartalmaz. 
4. A módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a rendelkezés a munkáltatók között felmerült vita
rendezésére vonatkozik. 
5. A módosító javaslat újból megállapítja a Kjtv. 31/F. § (5a) pontját azzal, hogy annak második
mondatát áthelyezi az új (5b) bekezdésbe. 
6. Technikai jellegű módosítás. 
7. A távollétet annak kezdetét megelőzően legalább 8 nappal be kell jelenteni a területi kamara
elnöke részére. 
8. Technikai jellegű módosítás. 
9. Technikai jellegű módosítás. 
10. Technikai jellegű módosítás. 
11. Technikai jellegű módosítás. 
12. Technikai jellegű módosítás. 
13. Technikai jellegű módosítás. 
14. A módosító javaslat a Kjtv. 69. §-a szerinti fogalomhasználatnak megfelelő módosításra irányul.
15. Technikai jellegű módosítás. 
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16. Technikai jellegű módosítás. 
17. Technikai jellegű módosítás. 
18. Technikai jellegű módosítás. 
19. A módosító javaslatnak megfelelően a Kjtv. 131. § (3) bekezdésében foglalt határidő e törvény
hatálybalépésével veszi kezdetét azon okiratok tekintetében, amelyeknek az elkészítésére e törvény
hatálybalépését  megelőzően  került  sor.  A  módosító  javaslat  ezen  felül  technikai  jellegű
módosításokat tartalmaz. 
20. A rendelkezés jogharmonizációs záradékot tartalmaz. 
21. Technikai jellegű módosítás. 
22. Technikai jellegű módosítás. 
23. Technikai jellegű módosítás. 
24. A jogharmonizációs záradékok hatálybalépésének időpontja a Kjtv.-be beilleszteni kívánt 141. §
(3) bekezdésének hatálybalépésével egyezően 2019. február 16. 
25. A rendelkezés jogharmonizációs záradékot tartalmaz. 
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