
A jogi hivatásrendek szakmai felelőssége témájú, 31. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumnak idén a 
debreceni Kölcsey Központ adott otthont, 2019. november 7-9. között.   

A kollokviumok története során még soha nem érte akkora megtiszteltetés a rendezvényt, hogy a 
Miniszterelnökséget vagy a Kancelláriát vezető miniszter személyesen vegyen részt a konferencián, 
idén azonban ez is megtörtént. A rendezvény színvonalát tovább fokozta a jogászi hivatásrendek jeles 
képviselőinek jelenléte, előadása. 

Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) elnöke 
nyitóbeszédében elmondta, hogy a jogkövetés a jogalkotói akarat tiszteletben tartása nemcsak a 
közjegyzői gyakorlat alapja, de minden gyakorló jogász feladata is. Aki nem így tesz, annak felelőssége, 
alkalmassága hamar kérdésessé válik. Ma, egy jogalkalmazási szempontból nehéz korszakban élünk, 
tele vagyunk nagy horderejű, új törvényekkel, amelyekben sok új vagy jelentősen megváltozott 
szabályozású jogintézménnyel találkozhatunk. Olyanokkal, amelyekhez még nem kapcsolódik bírói 
gyakorlat, így a legjobb szándék és felkészültség mellett is hibát követhetünk el. Hibát, amellyel másnak 
kárt okozunk, amelyből kártérítési felelősségünk keletkezhet. Igazságos-e ilyenkor a feltétlen, teljes 
helytállási kötelezettséggel számolnunk? 

„Egy szög miatt a patkó elveszett. 

A patkó miatt a ló elveszett. 

A ló miatt a lovas elveszett. 

A lovas miatt a csata elveszett. 

A csata miatt az ország elveszett. 

Máskor verd be jól a patkószeget!” 

(Idézet az "Egy szög miatt" című angol népköltésből, Károlyi Amy fordítása) 

A patkószeget rosszul beverő kovács valóban egyedül felel-e az ország elvesztéséért? 

Egy tudományos témájú konferencia feladata az, hogy kérdéseket tegyen fel és megpróbáljon azokra 
választ adni. Az idei kollokvium kiváló színteret biztosított a jogászi hivatásrendek képviselői számára 
e kérdés megvitatására és az együttgondolkodásra.   

A szakmai rendezvény idén a külföldi kollégák előadásaival kezdődött, amelynek keretében elsőként 
Iain Rogers tartott előadást a közjegyzők szakmai felelősségéről Angliában és Wales-ben, illetve egyéb 
common law alapú jogrendszerekben. Ezt követően Marc Pierre Stehlin-t hallgathattuk meg az ügyvédi 
felelősség kérdéseiről Franciaországban, míg a napot RA dr. Hans Beeg zárta az ügyvédi felelősség 
Németországban című előadásával. Csütörtök este a KÖSZIKE előadásában élvezhettük két 
felvonásban Ray Cooney és John Chapman örökzöld vígjátékát, a nagysikerű Kölcsönlakás című 
bohózatot. Az előadás során bemutatkoztak a társulat újdonsült tagjai is, akik előadásukkal nem 
okoztak csalódást a nagyérdeműnek. 

A pénteki ülést dr. Petraskó István a Miskolci Közjegyzői Kamara elnöke és dr. Tóth Ádám a MOKK 
elnöke nyitotta meg. A megnyitót követően érdekesebbnél érdekesebb előadásokat hallgathattunk 
meg, így prof. dr. Menyhárd Attilát a szakmai felelősségről általában, különös tekintettel a felelősség 
korlátozására témában, dr. Moldován Andrást közjegyzői szakmai felelősség témában, dr. Takáts 



Pétert szakmai felelősségbiztosítások témában, dr. Kovács Kázmért ügyvédi szakmai felelősség 
témában, prof. dr. Varga Istvánt a választottbírák felelőssége témában. A szakmai napot 
könyvbemutató követte, míg a napot a díjátadó ünnepség és a Gálavacsora zárta, amelynek keretében 
dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget Vezető Miniszter tartott ünnepélyes beszédet. 

 

Az idei év kitüntetettjei: 

Pro Notariis Hungariae - A magyar közjegyzőkért díj 

Dr. Moldován András ügyvéd 

 

Charmant Oszkár-díj 

Dr. Anka Tibor ceglédi közjegyző, a MOKK elnökhelyettese 

 

Ökröss Bálint-díj 

Dr. Rokolya Gábor budapesti közjegyző 

 

Markó Sándor-díj 

Lazókné dr. Petróczi Olga nyírbátori közjegyző 

Dr. Téglásné dr. Zoltán Erna kalocsai közjegyző 

Dr. Végh Péter pécsi közjegyző 

 

Gidófalvy István-díj 

Dr. Börzsei Péter veszprémi közjegyző 

Gaál Gézáné közjegyzői irodai alkalmazott (Kaposvár) 

Halászné dr. Lazányi Edit szolnoki közjegyző 

Dr. Kapás Katalin érdi közjegyző 

Dr. Nemcsik Pál encsi közjegyző 

MOKK Elnökségének Elismerő Díja és Oklevele 



Feketéné Gáspár Csilla közjegyzői irodai alkalmazott (Kecskemét) 

Dr. Harsányi Ágnes debreceni közjegyző 

Makai Veronika közjegyzői irodai alkalmazott (Budapest) 

Pappné Porcellán Edit MKK kamarai titkár 

Dr. Pomázi Piroska székesfehérvári közjegyzőhelyettes 

Szakszon Józsefné közjegyzői irodai alkalmazott (Nyíregyháza) 

Szalai Edit közjegyzői irodai alkalmazott (Szombathely) 

Szőnyiné Hornyák Éva közjegyzői irodai alkalmazott (Püspökladány) 

Dr. Végh Zsuzsanna SZKK kamarai titkár 

A kitüntetetteknek gratulálunk a sikereikhez és köszönjük a szakma fejlesztését szolgáló munkájukat! 

A kollokvium utolsó napján a közjegyzői felelősség szekcióban hallgathatták meg a kollégák dr. Sophie 
Freier-t a közjegyzői felelősség egyes kérdéseiről (Németország), dr. Delphine Mercelat-t a közjegyzői 
felelősségbiztosításról (Franciaország), dr. Mándoki István LL.M. közjegyzőt a közjegyző anyagi 
felelősségéről a bírósági határozatok tükrében. Ezen előadásokkal párhuzamosan zajlott a másik 
szekcióban a szakmai felelősség vizsgálata a társ- hivatásrendeknél, ahol dr. Gyarmathy Judit tartott 
előadást a bírák szakmai felelősségéről, dr. Lukács Tamás a végrehajtók szakmai felelősségéről, míg 
prof. dr. Sándor István DS.c. az ügyvédi felelősség egyes dogmatikai és gyakorlati aspektusairól. A 
szekció üléseket követően a plenáris ülés következett, ahol a szekcióüléseken elhangzottakról 
hallhattunk összegzést. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden előadónak, akik gondos felkészülésük mellett ilyen 
színvonalas és izgalmas előadásokat tartottak számunkra. 

Ha az idei kollokviumon elhangzottakat egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor a klasszikust 
idézve csak annyit mondanék: „arra figyelj - ha csinálod -, ne rontsd el!”. 

 


