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KÖZJEGYZ ŐI OKIRATOK, NEMPERES IRATOK, NYILVÁNTARTÁSOK ÉS BÉL YEGZŐK 
FELLELHET ŐSÉGE 

1992. január 1. ELŐTT keletkezett anyagok 
Ktv. 169. § 

I. A KÖZJEGYZ ŐI HAGYATÉKI ÉS EGYÉB NEMPERES ÜGYEK IRATAI:  
A közjegyzői hagyatéki és egyéb nemperes iratokat a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Bíróság) és a megyei törvényszékek közjegyzői irattárai kezelik. 
A budapesti székhelyű közjegyzők hagyatéki iratait az 1985. évkörtől az 1991. évkörig bezárólag a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Bíróság) Közjegyzői 
Irattárában kell keresni, az 1956. és 1984. között keletkezett hagyatéki iratokat a Budapest Főváros Levéltára kezeli. 

II. A KÖZJEGYZ ŐI OKIRATOK ÉS AZOK NYILVÁNTARTÁSAI: 
A közjegyzői okiratokat és egyéb ezekkel kapcsolatos anyagokat szintén a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Bíróság) és a megyei törvényszékek 
közjegyzői irattárai kezelik. 
(Budapesten a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Bíróság) Közjegyzői Irattárában találhatók az okiratok 1956-tól 1991-ig.) 

1992. január 1-én vagy azt követően keletkezett anyagok 
Ktv. 166. §, 170-171. §§ és KÜSZ 50. § (2) bek. 

I. A KÖZJEGYZ ŐI HAGYATÉKI ÉS EGYÉB NEMPERES ÜGYEK:  

1. A közjegyzői nemperes és egyéb eljárásokkal kapcsolatos iratok és 
nyilvántartások (hagyatéki akták, ügykönyvek és névmutatók) az  
1992. január 1. és 2008. december 31. között érkezett ügyekben 

- Budapesten: a Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Bíróság) Közjegyzői 
Irattárában találhatók. 
- vidéken: az eljáró közjegyző székhelye szerint illetékes helyi bíróság 
irattárában (KÜSZ 50.§ (2), de ahol nem tudták átvenni a helyi bíróságon, 
ott vagy a szomszédos bíróságon, vagy a megyei törvényszéken őrzik az 
iratokat, illetve sok helyen az iratokat maguk a közjegyzők őrzik). 

2. A közjegyzői nemperes és egyéb eljárásokkal kapcsolatos iratok és 
nyilvántartások (hagyatéki akták, ügykönyvek és névmutatók) a  
2009. január 1. napját követően érkezett ügyekben 

- MOKK Közjegyzői Levéltárában (ezen belül az illetékes területi 
levéltárban) találhatók. 
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3. Hagyatéki ügyben az érdekeltek által becsatolt, kihirdetett 
magánvégrendelet (rávezetve a hagyatéki ügyszám és a kihirdetési 
záradék) 

- Ott kezelve, ahol az a hagyatéki irat található, amelyhez tartozik. 

4. Hagyatéki ügyben kihirdetett , közjegyzői letétbe vett 
magánvégrendelet és a hozzá tartozó jegyzőkönyv (mindkettőre rávezetve 
a hagyatéki ügyszám és a kihirdetési záradék).  
a) A letétbe vett eredeti magánvégrendelet: 
b) Az eredeti letéti jegyzőkönyv: 

a) Ott kezelve, ahol az a hagyatéki irat található, amelyhez tartozik. 
b) Visszaküldve a készítő közjegyzőnek vagy a területi kamara által kijelölt 
vagy utód közjegyzőnek - ha a közjegyző szolgálata megszűnt vagy 
áthelyezték - vagy a MOKK Közjegyzői Levéltárának (ezen belül az 
illetékes területi levéltárnak). 

II. A KÖZJEGYZ ŐI OKIRATOK ÉS AZOK NYILVÁNTARTÁSAI: 

1. Közjegyzői okiratok és letétek (a letétek 2009.06.30. napjától) 
2. Hitelesítő könyvek 
3. Ügykönyvek 
4. Okirati névmutatók 
5. Bélyegzők (fejbélyegzők és körbélyegzők) 

MOKK Közjegyzői Levéltárában (ezen belül az illetékes területi 
levéltárban) találhatók. 

III.  
a) A BIZALMI ŐRZÉSBEN lévő pénzre, értéktárgyra, értékpapírra 

vonatkozó okiratok és azok nyilvántartásai, valamint a folyamatban 
lévő nemperes ügyek  

    (ha a közjegyző szolgálata megszűnt, vagy áthelyezték) 
 
b) A 2009.06.30. előtt nyugdíjba vonult, elhunyt vagy székhelyet cserélt 

közjegyzők KÖZJEGYZ ŐI LETÉTJEI:  

a) a Területi Kamara által átadva a közjegyző utódjának, vagy egy kijelölt 
közjegyzőnek. 

 
b) a Területi Kamara által átadva a közjegyző utódjának, vagy egy kijelölt 
közjegyzőnek, vagy a MOKK Közjegyzői Levéltárában (ezen belül az 
illetékes területi levéltárban) találhatók. 

 


