
KÉRDÉSEK 

1 A közjegyzői törvény szerint miről állíthat ki a közjegyző közokiratot? 
2 Milyen céllal ruházza fel a közjegyzői törvény közhitelességgel a közjegyzőket?  

3 
Milyen jogi szolgáltatást köteles nyújtani a közjegyző a feleknek a közjegyzői törvény 
szerint? 

4 
A közjegyzői törvény szerint a feleknek a közjegyző pártatlan jogi szolgáltatást köteles 
nyújtani. Milyen érdekre hivatkozik a törvény? 

5 
Jogszabály által meghatározott hatáskörében eljárva a közjegyző milyen tevékenységet 
végez a közjegyzői törvény szerint? 

6 
A közjegyző mivel segíti a feleket jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében a 
hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban? 

7 
Köteles-e a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban a közjegyző - jogaik 
gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében - a felek esélyegyenlőségét biztosítani? 

8 Adhat-e a közjegyző a hozzá forduló félnek jogi tanácsot? 

9 
A közjegyzői törvényben szabályozott közjegyzői eljárások milyen eljárásoknak 
minősülnek? 

10 A közjegyzői törvény szerint ki adhat a közjegyzőnek az eljárása során utasítást? 

11 
A közjegyző köteles-e az ügyekben részrehajlás nélkül, hivatását személyesen gyakorolva 
eljárni? 

12 Megtagadhatja-e a közjegyző a közreműködését indokolás nélkül? 

13 
Mit tesz a közjegyző, ha az eljárása során aggályos körülményt észlel, de a közreműködés 
megtagadására nincs ok? 

14 
Mit tesz a közjegyző, ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba 
ütközik? 

15 
Mit tesz a közjegyző, ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabály 
megkerülésére irányul? 

16 
Mit tesz a közjegyző, ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amelynek célja tiltott 
vagy tisztességtelen? 

17 
Megtagadhatja-e a közjegyző a közreműködését, ha az a kötelezettségeivel nem 
egyeztethető össze? 

18 
Mit ért az alatt a közjegyzői törvény, hogy a közjegyző közreműködése a 
kötelezettségeivel nem egyeztethető össze? 

19 
A közjegyzői törvényben szabályozott eljárásokra milyen kizárási szabályok 
vonatkoznak? 

20 
Eljárhat-e a közjegyző olyan ügyleti okirat közokiratba foglalása esetén, melynek során az 
ügyfél a jognyilatkozatot a közjegyző volt házastársának címzi? 

21 Milyen formai követelménye van a közjegyzői közreműködés megtagadásának? 

22 
A közjegyző a közreműködését megtagadhatja-e a közjegyzői törvényben említetteken 
kívül más okból?  

23 
Van-e helye felülvizsgálatnak a közjegyző közreműködést megtagadó végzése elleni 
fellebbezést elbíráló bírósági határozattal szemben? 

24 Ki bírálja felül a közjegyző közreműködést megtagadó végzését? 

25 
Hol kell előterjeszteni a közjegyző közreműködést megtagadó végzése elleni fellebbezést 
?  



26 Ki fellebbezhet a közjegyző közreműködést megtagadó végzése ellen? 

27 
A közreműködést megtagadó végzés elleni fellebbezés esetén milyen döntést hozhat a 
bíróság? 

28 
A közreműködést megtagadó végzés elleni fellebbezés esetén a törvényszék határozata 
ellen van-e helye felülvizsgálatnak? 

29 
Tisztsége ellátásán kívül a közjegyző végezhet-e tudományos és műszaki alkotó munkát 
keresőtevékenységként? 

30 
Tisztsége ellátásán kívül a közjegyző végezhet-e művészi vagy irodalmi alkotó munkát 
keresőtevékenységként? 

31 Tisztsége ellátásán kívül a közjegyző végezhet-e oktató munkát keresőtevékenységként? 

32 
Tisztsége ellátásán kívül a közjegyző végezhet-e műszaki alkotó munkát 
keresőtevékenységként? 

33 
A közjegyző tisztsége ellátásán kívül tudományos, művészi, irodalmi, oktató vagy 
műszaki alkotó munkát, esetleg sporttevékenységet szeretne végezni 
keresőtevékenységként. Kell-e ehhez engedélyt kérnie? 

34 Folytatható-e hivatásos sporttevékenység a közjegyzői tevékenység mellett? 
35 Lehet-e tagja a közjegyző közkereseti társaságnak? 
36 Lehet-e tagja a közjegyző korlátolt felelősségű társaságnak? 
37 Lehet-e közjegyző részvény tulajdonosa, illetve részvénytársaság tagja? 
38 Lehet-e közjegyző (közjegyzői irodáján kívül) gazdasági társaság törvényes képviselője? 

39 
A közjegyzői tevékenységgel összefüggésben vállalhat-e a közjegyző kezességet vagy 
szerződést biztosító más kötelezettséget? 

40 Folytatható-e együtt a közjegyzői tevékenyég az ingatlanközvetítő tevékenységgel? 
41 Összeférhetetlen-e a közjegyzői tevékenység a választott bírói tevékenységgel? 

42 
Összeférhetetlen-e a közjegyzői tevékenység a közjegyzői kamarában végzett 
tevékenységgel? 

43 Összeférhetetlen-e a közjegyzői tevékenység a kuratóriumi tagsággal és tisztségviseléssel? 

44 
Összeférhetetlen-e a közjegyzői tevékenység a külön törvényben szabályozott közvetítői 
eljárásban folytatott közvetítői tevékenységgel? 

45 
Összeférhetetlen-e a közjegyzői tevékenység a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony 
létesítésével? 

46 Vállalhat-e a közjegyző kezességet közjegyzői tevékenységével összefüggésben? 

47 
Vállalhat-e a közjegyző bármilyen típusú szerződést biztosító kötelezettséget 
tevékenységével összefüggésben? 

48 A közjegyző tisztsége ellátása során létesíthet-e kuratóriumi tagságot és tisztségviselést?  
49 A közjegyző tisztsége ellátása során létesíthet-e nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt?  
50 Készíthet-e a közjegyző a fél részére magánokiratot? 

51 
Igaz-e a következő állítás? A közjegyző a fél részére magánokiratot egyáltalán nem 
készíthet. 

52 
Szabadon határozhatja-e meg a közjegyző, hogy a tevékenységéért milyen összegű 
költségtérítés illeti meg? 

53 
Igaz-e, hogy a közjegyzőt a tevékenységéért jogszabályban meghatározott díj és 
költségtérítés illeti meg? 



54 
Terheli-e a titoktartási kötelezettség a közjegyzői iroda volt alkalmazottját a hivatása 
során tudomására jutott tény, adat tekintetében? 

55 Ki adhat felmentést a közjegyzői titoktartási kötelezettség alól? 
56 Adhat-e a közjegyző nyilatkozatot a sajtónak? 

57 
Kiterjed-e a titoktartási kötelezettség a közjegyző által megőrzésre átvett okirat tartalmára 
vonatkozóan? 

58 
Mikor nem terheli a közjegyzőt az eljárása során tudomására jutott adat és tény 
tekintetében titoktartási kötelezettség? 

59 
A közjegyzőt milyen határidővel terheli az eljárása során tudomására jutott adat és tény 
tekintetében a titoktartási kötelezettség? 

60 
Köteles-e a közjegyző a közjegyzői irodában foglalkoztatott ügyviteli alkalmazottat a 
munkaszerződés megkötésekor titoktartásra kötelezni? 

61 
A közjegyzői titoktartási kötelezettség körében miről kell tájékoztatni a közjegyző 
munkavállalóit? 

62 
A munkaszerződés megkötése előtt a közjegyző alkalmazottját a titoktartási kötelezettség 
lényegéről és megszegésének következményeiről részletesen tájékoztatni kell. Az erről 
szóló okiratot meg kell-e őrizni? 

63 
A közjegyzői titoktartási kötelezettség vonatkozik-e a munkavégzésre irányuló megbízási 
szerződés alapján a közjegyzőnél tartósan vagy esetenként munkát végző megbízottra? 

64 A közjegyzői törvény fogalmaz-e meg magatartási szabályt a közjegyző számára? 
65 Köteles-e a közjegyző a közjegyzői működése körében okozott kár megtérítésére? 

66 
Köteles-e a közjegyző a közjegyzői működése körében okozott személyiségi jogsértésért 
sérelemdíj megfizetésére? 

67 
Köteles-e a közjegyző a közjegyzői működése körében okozott kár megtérítésére és 
személyiségi jogsértésért sérelemdíj megfizetésére? 

68 
Kötelezhető-e a közjegyző közjegyzői működése körében személyiségi jogsértésért 
sérelemdíj megfizetésére? 

69 
Köteles-e a közjegyző a közjegyzői működése körében okozott kár miatt fizetendő 
kártérítés, illetve a személyiségi jogsértésért fizetendő sérelemdíj fedezetére biztosítást 
kötni? 

70 
Köteles-e a közjegyző a közjegyzői működése körében okozott kár miatt fizetendő 
kártérítés, illetve a személyiségi jogsértésért fizetendő sérelemdíj fedezetére biztosítást 
kötni? 

71 
A kötelező felelősségbiztosítást a közjegyző javára és érdekében - annak kötelező értékéig 
- megkötheti-e a Magyar Országos Közjegyzői Kamara? 

72 

Amennyiben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara választmányának felhatalmazása 
alapján a közjegyző javára és érdekében a felelősségbiztosítás kötelező értékéig a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara köti meg a felelősségbiztosítást, a közjegyző köteles-e 
bármilyen kiegészítő felelősségbiztosítást megkötni? 

73 A közjegyzői törvény szerint hol jogosult használni a közjegyző az állami címert? 

74 
A közjegyzői törvény szerint a közjegyző a hivatalos iratain, névtábláján és bélyegzőjén 
jogosult az állami címer használatára. Ezzel összhangban dönthet-e úgy a közjegyző, hogy 
az állami címert egyáltalán nem használja? 

75 A területi kamarai hatósági eljárásban ügyfélnek minősül-e a közjegyzői iroda volt tagja? 



76 Ki bírálja el a kamarai hatósági eljárás elsőfokon meghozott döntése elleni fellebbezést? 

77 
A kamarai hatósági eljárásban a területi kamarának mikor kell kibocsátania a 
hiánypótlásra való felhívást? 

78 Ügyfélnek minősül-e a kamarai hatósági eljárásban a közjegyzői iroda alkalmazottja? 

79 
A közjegyzői törvény nevesíti-e konkrétan a területi közjegyzői kamara elnöksége 
hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyeket? 

80 

A területi közjegyzői kamara elnöksége hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
ügynek minősül-e a következő: bejegyzés a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek 
kamarai névjegyzékébe, törlés e névjegyzékekből (kivéve, ha a törlésre a közjegyzői 
fegyelmi bíróság jogerős határozata alapján kerül sor). 

81 
A területi közjegyzői kamara elnöksége hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
ügynek minősül-e a következő: a közjegyzői iroda alapítási engedélyének megadása iránti 
eljárás. 

82 

A területi közjegyzői kamara elnöksége hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
ügynek minősül-e a következő: felvétel a közjegyzői irodák kamarai nyilvántartásába, 
törlés a nyilvántartásból (kivéve, ha a törlésre a cégbíróságnak a közjegyzői irodát a 
cégjegyzékből törlő jogerős határozata alapján kerül sor). 

83 
A területi közjegyzői kamara elnöksége hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
ügynek minősül-e a következő: panaszügyek intézése. 

84 
A területi közjegyzői kamara elnöksége hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági 
ügynek minősül-e a következő: fegyelmi eljárás kezdeményezése a közjegyző ellen. 

85 Benyújtható-e a kérelem telefaxon a kamarai hatósági eljárásban? 
86 Van-e helye kamarai nyilvántartásból való törlési eljárásnak hivatalból? 
87 Mi a közjegyző illetékességi területe általában, a közjegyzői törvény szerint? 
88 Kiterjed-e a budapesti közjegyzők illetékességi területe egész Budapest területére? 

89 
Nyithat-e irodát budapesti székhelyre kinevezett közjegyző bármelyik budapesti 
kerületben? 

90 
Hol folytathat a közjegyző helyszíni eljárást főszabály szerint a közjegyzői törvény 
alapján? 

91 Meghatározza-e jogszabály, hogy Magyarországon hány közjegyző működik? 

92 
Meghatározza-e jogszabály, hogy Magyarországon hol, milyen székhelyen működik 
közjegyző? 

93 
A közjegyzői törvényben szabályozott közjegyzői eljárásokban melyik közjegyző járhat 
el? 

94 
Milyen jogkövetkezményt fűz a közjegyzői törvény az általa meghatározott illetékességi 
szabályok be nem tartásához? 

95 A Budapest székhelyre kinevezett közjegyző az irodáját hol köteles fenntartani? 

96 
Ha egy székhelyen (a fővárosban: működési körzetben) több közjegyző működik, a 
hagyatéki ügyekben a közjegyzők hogyan járnak el? 

97 
Ha egy székhelyen - a fővárosban: működési körzetben - több közjegyző működik, a 
hagyatéki ügyek elosztása ún. havi beosztás szerint történik. Mit jelent ez?  

98 
Mi a teendő a közjegyzői törvény szerint, ha az eljárás lefolytatására illetékes közjegyző 
az eljárás lefolytatásában akadályoztatva van? 

99 
A közjegyzői törvény szerint, ha az eljárás lefolytatására illetékes közjegyző az eljárás 
lefolytatásában akadályoztatva van, ki jelöli ki a helyette eljáró közjegyzőt? 



100 
A közjegyzői törvény szerint, ha az eljárás lefolytatására illetékes közjegyző az eljárás 
lefolytatásában akadályoztatva van, a székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnöke 
jelöli ki az eljárást lefolytató közjegyzőt. Döntése ellen van-e helye jogorvoslatnak? 

101 Melyik közjegyző tarthat fenn hivatali helyiséget a székhelyén kívüli településen is? 
102 Mikor válik a közjegyző a területi kamara tagjává? 
103 Ki nevezi ki a közjegyzőt? 
104 Mennyi időre nevezi ki a miniszter a közjegyzőt? 
105 A közjegyzői kinevezés tartalmazza-e a közjegyző székhelyét? 
106 Kinevezhető-e közjegyzővé, aki nem magyar állampolgár? 
107 Feltétele-e a közjegyzői kinevezésnek a jogi szakvizsga meglétének igazolása? 

108 
Feltétele-e a közjegyzői kinevezésnek a legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlat 
igazolása? 

109 Feltétele-e a közjegyzői kinevezésnek az egyetemi jogi végzettség igazolása? 

110 
Feltétele-e a közjegyzői kinevezésnek, hogy a pályázó az országgyűlési képviselők 
választásán választható-e? 

111 
Feltétele-e a közjegyzői kinevezésnek, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt? 

112 Hogyan kell az üres közjegyzői állást betölteni? 
113 Ki írja ki (hirdeti meg) a megüresedett közjegyzői állásra vonatkozó pályázatot? 

114 
A megüresedett közjegyzői állásra meghirdetett pályázat esetén ki tesz a miniszternek 
javaslatot a kinevezésre a pályázók vonatkozásában? 

115 Lehet-e a közjegyzőt a beleegyezése nélkül más székhelyre áthelyezni? 

116 
Van-e helye a közjegyzők kölcsönös áthelyezésének, ha az egyik érintett közjegyzőt két 
éve nevezték ki? 

117 
Van-e helye a közjegyzők kölcsönös áthelyezésének, ha az egyik érintett közjegyző öt 
éven belül betölti a nyugdíjkorhatárt? 

118 Folyamatos marad-e a közjegyzői szolgálat az áthelyezéssel? 
119 A kinevezett közjegyző köteles-e esküt tenni? 

120 
Mit ír elő a törvény a kinevezett közjegyző számára az eskütételét megelőző 
kötelezettségként? 

121 A kinevezett közjegyző az eskütételt megelőzően gyakorolhatja-e hivatását? 
122 Mi a közjegyző hivatali aláírása? 
123 Mit kell ellátnia a közjegyzőnek hivatali aláírásával? 
124 Mi a közjegyző hivatali bélyegzője? 

125 
Tartalmaz-e a közjegyző hivatali bélyegzője - körbélyegzője - bármilyen egyedi 
azonosítót? 

126 
Hogyan köteles a közjegyző a hivatali bélyegzőt és a hivatali elektronikus aláírást 
létrehozó eszközt őrizni? 

127 Mi a közjegyző hivatali elektronikus aláírása? 
128 Mit kell ellátnia a közjegyzőnek a hivatali elektronikus aláírásával? 
129 Mikor szűnik meg a közjegyzői szolgálat, ha a közjegyző lemond? 

130 
Mikor szűnik meg a közjegyzői szolgálat, ha a közjegyzői fegyelmi bíróság hivatalvesztés 
büntetést mondott ki illetve a közjegyző alkalmatlanságát vagy érdemtelenségét állapította 
meg? 



131 Ki és mikor menti fel a közjegyzőt a szolgálatából? 
132 Ha a közjegyző az állásáról lemondott, meddig köteles folytatni a közjegyzői működését? 
133 Mi történik, ha a közjegyzőt országgyűlési képviselőnek választják? 
134 Mi történik, ha a közjegyzőt országgyűlési képviselő jelöltként nyilvántartásba veszik? 
135 Mi történik, ha a közjegyzőt helyi önkormányzati képviselőnek választják? 

136 
Mi történik, ha a közjegyzőt helyi önkormányzati képviselő jelöltként nyilvántartásba 
veszik? 

137 Mi történik, ha a közjegyzőt polgármesternek választják? 
138 Mi történik, ha a közjegyzőt polgármester jelöltként nyilvántartásba veszik? 
139 Milyen közjegyzői tevékenységet végezhet a közjegyző, ha a szolgálata szünetel? 
140 Mi történik a közjegyző kamarai tagságával a közjegyzői szolgálata szünetelése alatt? 
141 MIkor szünetel a közjegyző közjegyzői szolgálata? 
142 Ha a közjegyző közjegyzői szolgálata szünetel, kell-e a részére helyettest kirendelni? 
143 Mi történik, hogyha a közjegyzőt polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszik? 
144 Kell-e esküt tenni, ha a közjegyzőt új székhelyre helyezik át? 

145 
Mikortól nem gyakorolhatja a közjegyző a hivatását, ha a magyar állampolgárságát 
elvesztette? 

146 Gyakorolhatja-e a közjegyző a hivatását az eskütételt megelőzően? 
147 Lehet-e közjegyzőhelyettes, aki a 65. életévét betöltötte? 

148 
Korlátozható-e a közös közjegyzői irodában működő közjegyző hivatásának személyes 
gyakorlása? 

149 Mikor válik a közjegyzőhelyettes a területi kamara tagjává? 
150 Mikor válik a közjegyzőjelölt a területi kamara tagjává? 
151 Kivel áll munkaviszonyban a közjegyzőjelölt? 
152 Kivel áll munkaviszonyban a közjegyzőhelyettes? 
153  A közjegyzői törvény szerint kik biztosítják közjegyzői kar utánpótlását? 

154 
Az alábbiak közül melyik nem feltétele közjegyzőjelöltként a területi kamara 
névjegyzékébe történő felvételnek? 

155 
Az alábbiak közül melyik nem feltétele közjegyzőhelyettesként a területi kamara 
névjegyzékébe történő felvételnek? 

156 Felvehető-e közjegyzőjelöltként a területi kamara névjegyzékébe vak személy? 

157 
Az alábbiak közül melyik nem feltétele közjegyzőhelyettesként a területi kamara 
névjegyzékébe történő felvételnek? 

158 
Az alábbiak közül melyik nem feltétele közjegyzőhelyettesként a területi kamara 
névjegyzékébe történő felvételnek? 

159 
Mire kell figyelemmel lenni a közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes munkabérének 
megállapításánál? 

160 Mire kell figyelemmel lenni a közjegyzőjelölt munkabérének megállapításánál? 
161 Mire kell figyelemmel lenni a közjegyzőhelyettes munkabérének megállapításánál? 
162 A közjegyző milyen ügykörökben köteles foglalkoztatni a közjegyzőjelöltet? 
163 A közjegyző milyen ügykörökben köteles foglalkoztatni a közjegyzőhelyettest? 

164 
A közjegyző a törvény szerint köteles-e gondoskodni a közjegyzőhelyettes gyakorlati 
képzéséről? 



165 
A közjegyző a törvény szerint köteles-e gondoskodni a közjegyzőjelölt gyakorlati 
képzéséről? 

166 Milyen közjegyzői ügyeket intézhet a közjegyzőhelyettes önállóan? 
167 Intézhet-e közjegyzőhelyettes önállóan közjegyzői ügyeket? 
168 Milyen közjegyzői ügyeket intézhet a közjegyzőjelölt önállóan? 

169 
A közjegyzőjelölt jogosult-e önállóan a közjegyző hatáskörébe utalt adatigénylés alapján 
adatot beszerezni? 

170 A közjegyzőjelölt jogosult-e önálló aláírási joggal eljárni? 
171 A közjegyzőjelölt jogosult-e önálló aláírási joggal eljárva záradéki tanúsítványt készíteni? 

172 
A közjegyzőjelölt jogosult-e önálló aláírási joggal eljárva jegyzőkönyvi tanúsítványt 
készíteni? 

173 A közjegyzőjelölt jogosult-e önálló aláírási joggal eljárva ügyleti okiratot készíteni? 

174 
A közjegyzőjelölt jogosult-e önálló aláírási joggal eljárva közjegyzői nemperes ügyekben 
határozatot hozni? 

175 Tarthat-e a közjegyzőjelölt önállóan tárgyalást közjegyzői nemperes ügyben? 

176 
A közjegyzőjelölt közjegyzői nemperes ügyben jogosult-e önállóan a felek személyes 
meghallgatására? 

177 
A közjegyzőjelölt közjegyzői nemperes ügyben jogosult-e önállóan eljárni a beadványok 
szóbeli előterjesztésekor? 

178 A közjegyzői működés általános elveit mennyiben kell alkalmazni a közjegyzőjelöltre? 

179 
A közjegyzői működés általános elveit mennyiben kell alkalmazni a 
közjegyzőhelyettesre? 

180 
Melyik a helyes megjelölés? Közjegyző-helyettes, közjegyzőhelyettes, közjegyző 
helyettes 

181 Melyik a helyes megjelölés? Közjegyző-jelölt, közjegyzőjelölt,,közjegyző jelölt 
182 Mikor járhat el a közjegyző irodáján kívül, helyszínen? 
183 Alapíthat-e a közjegyző az alkalmazásában lévő közjegyzőhelyettessel közös irodát? 
184 Milyen szervezeti formában folytatja a közjegyző a tevékenységét? 
185 Alapítható-e közjegyzői iroda határozott időtartamra? 
186 Perképes-e a közjegyzői iroda? 
187 Elkészítheti-e a közjegyző az általa alapított közjegyzői iroda alapító okiratát? 
188 Mi a közjegyző irodája? 
189 Mi a közös iroda? 
190 Mi a közjegyzői iroda? 
191 Hány közjegyző tarthat fenn közös irodát? 
192 Nem azonos székhelyre kinevezett közjegyzők tarthatnak-e fenn közös irodát? 
193 Nem azonos székhelyre kinevezett közjegyzők alapíthatnak-e közösen közjegyzői irodát? 
194 Kivel tarthat fenn a közjegyző közös irodát? 

195 
A közjegyzői iroda alapítására, nyilvántartására, működésére, ellenőrzésére, 
megszűnésére és tagjainak felelősségére, a közjegyzőkről szóló törvényben foglalt 
eltérésekkel melyik törvény szabályait kell alkalmazni? 

196 
Bárkire átruházhatja-e a közjegyzői iroda tagja az irodában őt megillető vagyoni 
hányadot? 



197 
Alapíthat-e tevékenységét egyénileg folytató közjegyző valamilyen formában 
egyszemélyes vagy többtagú közjegyzői irodát? 

198 Be kell-e jegyezni a cégjegyzékbe a két közjegyző közös irodáját? 
199 Be kell-e jegyezni a cégjegyzékbe a közjegyzői irodát? 

200 
Ha a közjegyző a tevékenységét közjegyzői iroda keretében folytatja, a 
közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és az egyéb irodai alkalmazott kivel áll 
munkaviszonyban? 

201 
Ha a közjegyzői irodát kettő vagy több közjegyző közösen tartja fenn, a 
közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt tevékenységéért vagy mulasztásáért melyik 
közjegyző felel? 

202 A közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt lehet-e tagja bármelyik közjegyzői irodának? 

203 
Megkezdheti-e a közjegyzői iroda a működését a cégjegyzékbe történő bejegyzését 
megelőzően? 

204 Mit nem kell tartalmaznia a közjegyzői iroda alapító okiratának? 
205 Mit nem kell tartalmaznia a közjegyzői iroda alapító okiratának? 
206 Mit nem kell tartalmaznia a közjegyzői iroda alapító okiratának? 
207 Mi lehet a közjegyzői iroda neve (egy közjegyző tag esetén)? 
208 Mi lehet a közjegyzői iroda neve (több közjegyző tag esetén)? 
209 Milyen engedély szükséges a közjegyzői iroda alapításához? 
210 Kell-e bármilyen engedély a közjegyzői irodai tagság létesítéshez? 

211 
Mikor köteles a területi kamara elnöksége a közjegyzői iroda részére az alapítási 
engedélyt megadni? 

212 
Mi történik, ha a közjegyzői iroda nem felel meg a törvényben meghatározott alapítási 
engedély kiadása vagy a közjegyzői irodai tagság létesítése feltételeinek? 

213 Mikor jön létre a közjegyzői iroda? 

214 
Megszűnik-e a közjegyző közjegyzői irodai tagsági viszonya szolgálati viszonyának 
megszűnése esetén? 

215 A közjegyzői irodai tagsági jogviszony megszűnik-e a tag kizárásával? 
216 Megszűnik-e a közjegyzői iroda a közjegyző tagsági viszonyának megszűnése esetén? 
217 Egyesülhet-e közjegyzői iroda más egyszemélyes gazdasági társasággal? 
218 Közjegyzői iroda folytathat-e üzletszerű gazdasági tevékenységet? 
219 Alapítható-e egyszemélyes közjegyzői iroda? 

220 
Milyen határidőn belül kell benyújtani a közjegyzői iroda alapításával kapcsolatban a 
területi kamara elnökségének engedélyezése iránti kérelmet? 

221 
A területi kamara elnöksége milyen határidőn belül adja meg a közjegyzői iroda részére 
az alapítási engedélyt, ha alapító okirata megfelel az irányadó jogszabályoknak, tagja 
megfelel a közjegyzői irodai tagságra e törvényben meghatározott követelményeknek? 

222 
A közjegyzői iroda alapítása és működése mennyiben érinti a közjegyző, 
közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt Kjtv. szerinti jogállását, vagy a hivatás személyes 
gyakorlására vonatkozó kötelezettségét, valamint fegyelmi és anyagi felelősségét? 

223 
Adhat-e utasítást a közjegyzői iroda tagja (a tag ebben a minőségében) a jogszolgáltató 
hatósági tevékenységet illetően a közjegyzőjelöltnek? 

224 
Hogyan és miként kell elszámolni a volt taggal (örökösével), ha tagsága nem az őt 
megillető vagyoni hányad átruházásával szűnt meg? 



225 Átalakulhat-e a közjegyzői iroda? 
226 Az alábbiak közül mit nem kell tartalmaznia a közjegyzői iroda alapító okiratának? 

227 
Kell-e helyettest kirendelni a közjegyző részére az 5 vagy kevesebb munkanapos távolléte 
esetére? 

228 Van-e különbség a közjegyzőhelyettes és a közjegyző helyettese között? 
229 Mennyi távollétet engedélyezhet a területi elnökség a közjegyző részére évente? 
230 Kell-e engedély a közjegyző számára, ha szolgálati helyétől távol kíván maradni? 

231 
Ki rendeli ki a helyettest a közjegyző részére az 5 munkanapot meghaladó távolléte 
esetén? 

232 A közjegyző helyettesítésének milyen fajtáit szabályozza a közjegyzői törvény? 
233 Ki a közjegyző helyettese? 
234 Ki az állandó helyettes? 
235 Ki a tartós helyettes? 

236 
Mi a teendő, ha a közjegyző 5 egymást követő munkanapot meghaladó időtartamra 
szolgálati helyétől távol kíván maradni? 

237 
Mi a teendő, ha a közjegyző baleset, betegség, vagy más, önhibáján kívüli ok miatt nem 
képes munkáját elvégezni? 

238 Eljárhat-e a helyettesítés tartama alatt a helyettesített közjegyző? 

239 
Ki rendelhető ki a közjegyző helyettesítésére állandó helyettesként vagy tartós 
helyettesként? 

240 Milyen esetekben van helye tartós helyettes kirendelésének? 

241 
Kirendelhető-e tartós helyettesként a területi kamara területén működő 
közjegyzőhelyettes? 

242 
Ki járhat el a közjegyző helyetteseként, ha a közjegyző tartósan távol van, vagy 
hivatalából felfüggesztették? 

243 
Elláthatja-e a tartós helyettes a helyettesítési feladatokat a helyettesített közjegyző 
irodáján kívül? 

244 
Milyen kötelezettség terheli működésének megkezdésekor azt a helyettest, aki nem 
közjegyző? 

245 Milyen bevétel illeti meg a helyettest, illetve tartós helyettest munkája ellenértékeként? 

246 
Ki gyakorolja a munkáltatói jogkört a helyettes rendeléséig a helyettesített közjegyző 
munkavállalói felett? 

247 
Ki gyakorolja a munkáltatói jogkört a helyettesítés (ide értve az állandó- vagy tartós 
helyettesítés esetét is) tartama alatt a helyettesített közjegyző munkavállalói felett? 

248 
A kamara a közjegyzőt, a közjegyzőhelyettest és a közjegyzőjelöltet igazolvánnyal látja 
el. Mi a teendő ezzel a biztonsági okmánnyal? 

249 
Mi a teendő, ha a közjegyző 5 egymást követő munkanapot meghaladó időtartamra 
szolgálati helyétől távol kíván maradni, de az adott évre már van kirendelt állandó 
helyettese? 

250 
Mi a teendő, ha a közjegyző 3 egymást követő munkanapon szolgálati helyétől távol kíván 
maradni? Ki járhat el helyette? 

251 Melyek a közjegyzői önkormányzati szervek? 
252 Jogi személy-e a területi közjegyzői kamara? 
253 Jogi személy-e a területi közjegyzői kamara elnöksége? 



254 Jogi személy-e a Magyar Országos Közjegyzői Kamara? 
255 Kik a területi közjegyzői kamara tagjai? 
256 Kik a Magyar Országos Közjegyzői Kamara tagjai? 

257 
A kinevezett közjegyzők, valamint a kamarai névjegyzékbe bejegyzett 
közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek mely közjegyzői önkormányzati szerv tagjai a 
közjegyzői törvény alapján? 

258 A közjegyzői önkormányzati tisztségekre ki választhat és ki választható? 

259 
Ki gyakorolja a törvényességi felügyeletet a közjegyzői önkormányzati szervek működése 
felett? 

260 Milyen szervezeti formában működik a területi közjegyzői kamara? 
261 Milyen szervezeti formában működik az országos közjegyzői kamara? 
262 Hány területi közjegyzői kamara működik Magyarország területén? 
263 Mi fedezi a területi közjegyzői önkormányzatok működésével felmerülő kiadásokat? 
264 Választható-e a közjegyzőjelölt önkormányzati tisztségekre? 

265 
Ki gyakorolja a törvényességi felügyeletet a közjegyzői önkormányzati szervek működése 
felett? 

266 Hány tagból áll a kamara elnöksége, ha a kamara tagjainak száma a 80 főt meghaladja? 

267 
Hány közjegyző tagja van a területi kamara elnökségének, ha a kamara tagjainak száma a 
80 főt meghaladja? 

268 
Hány közjegyzőhelyettes tagja van a területi kamara elnökségének, ha a kamara tagjainak 
száma a 80 főt meghaladja? 

269 Ki választja meg a területi kamara elnökségét? 
270 Ki választja meg a területi kamara elnökét? 
271 Hány évre szól a területi elnökség közjegyző tagjainak megbízatása? 
272 Hány évre szól a területi elnökség közjegyzőhelyettes tagjainak megbízatása? 
273 Hány évre szól a területi elnök megbízatása? 
274 Ki választja meg a területi kamara elnökhelyettesét? 
275 Lehet-e a területi kamara elnökhelyettese közjegyzőhelyettes? 
276 Melyik nem a területi kamara joga és feladata? 
277 Mikor tart ülést a területi kamara? 
278 Kötelező-e a területi kamarai tag számára a közgyűlésen való megjelenés? 
279 Össze kell-e hívni a területi kamara elnökségét a tagok egy negyedének kérelmére? 
280 Összehívható-e a területi kamara ülése a kamara elnökségének határozatára? 
281 Mely esetben kötelező a területi kamara ülésének összehívása? 
282 Határozatképes-e a területi kamara ülése, ha azon a tagok fele jelen van? 

283 
A területi kamara közjegyzőhelyettes tagja kizárható-e a területi kamara ülésének 
határozathozatalából? 

284 
A területi kamara ülésének határozatképtelensége miatt az azt követő 20. napra 
összehívott ülés szabályos-e, ha azon a tagok több mint fele jelen van? 

285 Mi dönt a területi kamara határozathozatala során szavazategyenlőség esetén? 
286 Hogyan hozza a területi kamara a határozatait? 
287 Határozatképes-e a területi kamara elnökségének ülése, ha azon a tagok fele jelen van? 
288 Milyen nyilvántartásokat vezet a területi elnökség? 



289 Kik a tagjai a MOKK-nak? 
290 Végezhet-e a MOKK statisztikai adatgyűjtést? 
291 Adhat-e felkérésre szakvéleményt konkrét ügyben a MOKK? 

292 
Ki állítja ki a közjegyzők által készített illetve hitelesített okiratok tekintetében a külföldi 
felhasználáshoz szükséges tanúsítványt? 

293 Adhat-e ki a MOKK kamarai iránymutatást a közjegyzői nyilvántartások vezetéséről? 
294 Hány tagja van a MOKK választmányának? 

295 
Hat választmányi tag írásbeli indokolt kérelmére az országos elnök köteles-e a 
választmány ülését összehívni? 

296 Határozatképes-e a választmány, ha 2 területi kamarából összesen 10 tag jelen van? 
297 A jogerős fegyelmi határozatokról ki vezeti a nyilvántartást? 
298 A MOKK által kiadott iránymutatások kötelező erővel bírnak-e?  
299 Melyek az országos kamara szervei a Kjtv. szerint? 
300 Hány évre szól a választmány közjegyző tagjainak megbízatása? 
301 Hány évre szól a választmány közjegyzőhelyettes tagjainak megbízatása? 
302 Hány évre szól az országos elnök megbízatása? 
303 Hány számvizsgálót választ a MOKK választmánya? 
304 Lehet-e a területi kamara ügyvezetője nyugdíjas bíró? 

305 
Mi történik a területi kamara elnökének, valamint a területi elnökség tagjainak 
megválasztása során felmerülő szavazategyenlőség okán megismételt választás során 
fellépő újabb szavazategyenlőség esetén? 

306 Mi az a tevékenység, amit nem végez a területi elnökség az alábbiak közül? 
307 Mely jog és feladat tartozik a MOKK hatáskörébe az alábbiak közül? 
308 Mely esetben határozatképes a MOKK választmánya? 
309 Ki választható számvizsgálónak az országos kamarában? 

310 
Milyen kötelezettség terheli az országos kamarát az iránymutatás elfogadása, továbbá a 
szervezeti és működési szabályzata kapcsán? 

311 Hány személy alkalmazható a területi kamara és az országos kamara ügyvezetőjeként? 

312 
Kit alkalmazhat a területi kamara elnöke és az országos kamara elnöke munkájának 
segítésére, ügyvezetőként? 

313 Mennyi időre szól az országos kamara választmánya tagjainak a megbízatása? 
314 Milyen tisztségviselőket választ tagjai közül az országos kamara választmánya? 

315 
Részt vehetnek-e a területi elnökség közjegyzőhelyettes tagjai a közjegyző elleni fegyelmi 
eljárás kezdeményezése vagy a közjegyző tevékenységének vizsgálata tárgyában hozott 
határozathozatalnál? 

316 Jogosult-e az országos elnök ügyeket önállóan intézni? 

317 
Korlátozható-e a közös közjegyzői irodában működő közjegyző hivatásának személyes 
gyakorlása? 

318 
Ha a közjegyzői irodát kettő vagy több közjegyző közösen tartja fenn, a 
közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt tevékenységéért vagy mulasztásáért melyik 
közjegyző felel? 



319 
A közjegyzői iroda alapítása és működése mennyiben érinti a közjegyző, 
közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt Kjtv. szerinti jogállását, vagy a hivatás személyes 
gyakorlására vonatkozó kötelezettségét, valamint fegyelmi és anyagi felelősségét? 

320 
Adhat-e utasítást a közjegyzői iroda tagja (a tag ebben a minőségében) a jogszolgáltató 
hatósági tevékenységet illetően a közjegyzőjelöltnek? 

321 Hogyan felel a közjegyző a működése körében általa okozott károkért? 

322 
Mely szabályokat kell alkalmazni a közjegyzői jogkörben okozott kárért való felelősségre 
az új Ptk. szerint? 

323 
A Ptk. szerint a közjegyzői jogkörben okozott kárért való felelősségre a közigazgatási 
jogkörben okozott kárért való felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni. Van-e a 
kártérítési keresetnek törvényi előfeltétele? 

324 
A Ptk. szerint mikor lehet megállapítani a közjegyzői jogkörben - azaz a közhatalom 
gyakorlásával - okozott kárért való felelősséget? 

325 
Milyen felelősség terheli a tevékenységét közjegyzői iroda keretében folytató közjegyzőt 
a közjegyzői iroda működésével járó költségek megtérítéséért? 

326 
A közjegyzői iroda keretében folytatott közjegyzői tevékenység során okozott károkért 
terheli-e anyagi felelősség a közjegyzőt? 

327 
Milyen kihatása van a közjegyző áthelyezésének a korábbi székhelyén lefolytatott 
eljárásokkal kapcsolatos felelősségére? 

328 
Ki gyakorol felügyeletet a közjegyzők, közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek 
ügyvitele, hivatali működése és magatartása felett? 

329 Ki választja meg a közjegyzői fegyelmi bíróságok közjegyző tagjait? 
330 Ki választja meg a közjegyzői fegyelmi ügyekben eljáró vizsgálóbiztosokat? 
331 Ki kezdeményezhet fegyelmi eljárást a közjegyző ellen? 
332 Ki felügyeli a közjegyző eljárásának törvényességét? 

333 
A közjegyző eljárásának törvényességét érintő felügyeleti jogkörében eljárva mire 
jogosult a törvényszék elnöke? 

334 Mit köteles vizsgálni rendszeresen a közjegyző szolgálata során a területi elnökség? 
335 Szabályozza-e a közjegyzői irodavizsgálatok gyakoriságát a Kjtv.? 
336 Mikor lehet a közjegyző működésének ellenőrzése céljából irodavizsgálatot elrendelni? 
337 Ki jelöli ki az irodavizsgálatot lefolytató kamarai tagokat? 
338 Ki lehet irodavizsgáló? 
339 Az irodavizsgálat során mire jogosult a területi elnökség? 
340 Irodavizsgálat során hogyan köteles eljárni a vizsgált közjegyző? 

341 
Az irodavizsgálat során a területi elnökség jogosult-e a közjegyző számítógépeibe 
betekinteni? 

342 Hogyan zárul a közjegyző irodavizsgálata? 

343 
Mit tehet a területi elnökség, ha az irodavizsgálat eredményéről hozott határozatában azt 
állapítja meg, hogy a közjegyző megszegte a jogszabályban vagy a kamarai 
iránymutatásban szereplő kötelezettségeit? 

344 Milyen típusú irodavizsgálatokat szabályoz a vonatkozó kamarai iránymutatás? 

345 
Az irodavizsgálatok alkalmával mikor kötelező az iránymutatás szerinti teljes körű 
ellenőrzés? 

346 Mely irodavizsgálat alkalmával kötelező a közjegyző tárgyalásvezetésének vizsgálata? 



347 
A közjegyző az első éves irodavizsgálatig hány személlyel köthet munkaszerződést 
közjegyzőhelyettesi munkakör betöltésére? 

348 Mik a MOKK 31. sz. iránymutatása szerinti rendes irodavizsgálat szempontjai? 
349 Mikor kerülhet sor rendkívüli irodavizsgálat elrendelésére? 
350 Mikor kötelező elrendelni a rendkívüli irodavizsgálatot? 
351 Mikor rendel el a területi elnökség utóvizsgálatot? 
352 Mikor kell elrendelni utolsó éves vagy szolgálati viszony megszűnése előtti vizsgálatot? 

353 
Az iránymutatás szerint mi a célja az utolsó éves vagy szolgálati viszony megszűnése 
előtti vizsgálatnak? 

354 
Mely irodavizsgálat(ok) alkalmával vesz részt a vizsgálatban kötelezően a MOKK 
levéltárosa? 

355 Mi a közjegyzői fegyelmi vétség? 
356 Ki követhet el fegyelmi vétséget? 

357 
Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy vétkessége enyhébb fokú, és a kötelességszegés 
nem jár, vagy csekély mértékben jár következménnyel, mellőzhető-e a fegyelmi eljárás 
lefolytatása és a fegyelmi büntetés kiszabása? 

358 
Van-e különbség a közjegyzővel szemben, illetve a közjegyzőhelyettessel és 
közjegyzőjelölttel szemben kiszabható fegyelmi büntetések között? 

359 
Melyek azok a fegyelmi büntetések, melyek a közjegyzővel, a közjegyzőhelyettessel és a 
közjegyzőjelölttel szemben is egyaránt kiszabhatók? 

360 
Szabhat-e ki a közjegyzőhelyettessel szemben a fegyelmi bíróság 1.000.000 forint 
pénzbírságot? 

361 Szabhat-e ki a közjegyzővel szemben a fegyelmi bíróság 3.000.000 forint pénzbírságot? 
362 Kiszabható-e hivatalvesztés fegyelmi büntetés közjegyzőhelyettessel szemben? 

363 
Kiszabható-e a közjegyzővel szemben a "törlés a kamarai névjegyzékből" fegyelmi 
büntetés? 

364 Lehet-e pénzbírságot hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel együtt kiszabni? 

365 
Fegyelmi büntetésként lehet-e kamarai tisztségtől megfosztást pénzbírsággal együtt 
kiszabni? 

366 
Mennyi időre szabható ki a határozott időre szóló hivatalból való felfüggesztés fegyelmi 
büntetés? 

367 Kit illet meg a fegyelmi büntetésként kiszabott pénzbírság összege? 
368 Lehet-e három hónapra a fegyelmi eljárás alá vont személyt felfüggeszteni? 
369 Lehet-e a felfüggesztés ideje alatt munkaviszonyt létesíteni?   

370 
Mi a következménye a határozott időre szóló hivatalból való felfüggesztés fegyelmi 
büntetésnek? 

371 Elévülhet-e a fegyelmi vétség? 

372 
Hogyan alakul az elévülése annak a fegyelmi vétségnek, amely bűncselekmény törvényi 
tényállását is megvalósítja? 

373 
Bűncselekményt is megvalósító fegyelmi vétség elkövetése esetén lehet-e 8 év az 
elévülési idő? 

374 Melyik szerv jár el a közjegyzők fegyelmi ügyeiben? 
375 Hány közjegyző fegyelmi bírót kell választani a törvényszékhez? 
376 Hány közjegyző fegyelmi bírót kell választani a Kúriához? 



377 Lehet-e a fegyelmi bíróság közjegyző tagja a fegyelmi bíróság elnökhelyettese? 
378 Négyéves közjegyzői gyakorlattal nevezhető-e ki fegyelmi bírónak a közjegyző? 

379 
Ki előtt tesznek esküt a működésük megkezdése előtt a törvényszéken működő fegyelmi 
bíróság tagjai? 

380 Hány tagja van a fegyelmi tanácsnak? 
381 Eljárhat-e a vizsgálóbiztos egyben fegyelmi bíróként? 
382 A fegyelmi tanács munkájának előkészítését végezheti-e vizsgálóbiztos? 
383 Ki dönt fegyelmi ügyekben az elfogultsági kifogás tárgyában? 
384 Ki jelöli ki a határozatképtelen fegyelmi bíróság helyett az eljáró tanácsot? 
385 Ki képviseli a fegyelmi ügyben az igazságszolgáltatási érdeket? 
386 Ki képviseli a fegyelmi ügyben a szolgálati érdeket? 
387 Hozhat e határozatot a fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos meghallgatása nélkül? 
388 Elláthatja-e a fegyelmi eljárás alá vont személyt képviseletét közjegyzőjelölt? 
389 Elláthatja-e a fegyelmi eljárás alá vont személyt képviseletét közjegyzőhelyettes? 
390 Ki tehet feljelentést a fegyelmi bírósági elnökénél? 
391 A fegyelmi eljárás nyilvános-e? 
392 Nyilvános-e a fegyelmi eljárás? 
393 Lefolytathatja-e a fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi vizsgálatot? 
394 Milyen dokumentumot készít a vizsgálóbiztos a fegyelmi vizsgálat eredményéről? 
395 Ki folytatja le a fegyelmi vizsgálatot? 
396 Tehet-e feljelentést a területi kamara elnöke a fegyelmi bíróság elnökénél? 
397 A területi elnökség kijelölheti-e az ügyben eljáró vizsgálóbiztost? 
398 Hogyan dönt a fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás megindításáról? 
399 Lehet-e egyszerű ügyben mellőzni a fegyelmi vizsgálat elrendelését? 
400 Ki jogosult egyszerű ügyben mellőzni a fegyelmi vizsgálat elrendelését? 
401 Lehet-e a fegyelmi eljárás során tárgyalás mellőzésével fegyelmi intézkedést hozni? 
402 Kiket kell idézni a fegyelmi tárgyalásra? 
403 Mikor tartható meg a fegyelmi tárgyalás az eljárás alá vont személy távollétében? 

404 
Hány közjegyző lehet jelen a fegyelmi eljárás alá vont személy kérelmére a fegyelmi 
tárgyaláson? 

405 Ki lehet előadó bíró a fegyelmi tanácsban? 
406 Lehet-e kényszerintézkedést alkalmazni a fegyelmi eljárás során? 

407 
A fegyelmi tanács hány tagjának szavazata szükséges a hivatalvesztés fegyelmi büntetés 
kiszabásához? 

408 Melyik bíróság jár el másodfokú fegyelmi bíróságként? 

409 
Van-e halasztó hatálya az elsőfokú fegyelmi bíróság határozata ellen benyújtott 
fellebbezésnek? 

410 
Lehet-e a fellebbezést a másodfokú fegyelmi bírósági eljárásban tárgyaláson kívül 
elbírálni? 

411 
Hozható-e kedvező határozat a másodfokú fegyelmi bíróság eljárása során, ha a fegyelmi 
eljárás alá vont személy nem fellebbezett? 

412 
Milyen ideiglenes intézkedést hoz az elsőfokú fegyelmi tanács, ha a fegyelmi eljárás alá 
vont személyt büntető eljárás során letartóztatják? 



413 Ki tehet indítványt a fegyelmi eljárásban a felfüggesztés elrendelésére? 
414 Lehet-e a fegyelmi eljárásban a felfüggesztésről hozott határozat ellen fellebbezni? 
415 Ki jogosult a fegyelmi eljárásban fellebbezni a felfüggesztésről hozott határozat ellen? 
416 Mi a teendő, ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen büntető eljárás is indult? 

417 
Meddig lehet új eljárást kezdeményezni az eljárás alá vont személy terhére a jogerős 
fegyelmi határozat ellen? 

418 Ki kezdeményezi az alkalmatlansági eljárás megindítását? 

419 
Mi történik az elsőfokú fegyelmi eljárásban, ha az eljárás alá volt személy nem jelenik 
meg a tárgyaláson? 

420 Ki vehet részt az elsőfokú fegyelmi tárgyaláson? 
421 Ki látja el a fegyelmi tanácsban az előadó bíró szerepét? 
422 Mely személyeket kell értesíteni a fegyelmi eljárásról? 
423 Alkalmazhat-e kényszerintézkedést a fegyelmi tanács? 

424 
Kik és milyen sorrendben nyilatkozhatnak az elsőfokú fegyelmi eljárás bizonyítási 
eljárásának befejezése után? 

425 Milyen szavazati arány szükséges a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kimondásához? 
426 Ki terjeszthet elő fellebbezést a fegyelmi tanács határozata ellen? 

427 
Kit értesít a büntető ügyben eljáró hatóság a közjegyző, közjegyzőjelölt és a 
közjegyzőhelyettes ellen indított büntetőeljárásról és letartóztatásáról? 

428 A közjegyző elleni büntetőügyben született jogerős határozatot kinek kell kézbesíteni? 

429 
Ki jogosult dönteni a fegyelmi büntetés törléséről közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt 
esetében? 

430 Mikor valósul meg a hivatali visszaélés bűntette? 

431 
Minek minősül, amennyiben hamis közokirat készítésében, okirat meghamisításában 
nyilvánul meg a hivatali kötelezettségszegés? 

432 
Az Etikai Szabálykönyv szerint mit követel meg a közjegyzőről kialakult közfelfogás és a 
törvényi előírások? 

433 
Az Etikai Szabálykönyv szerint hogyan kell végeznie a munkáját a közjegyzőnek, ha 
megbízás alapján, vagy ha hivatalból jár el? 

434 
Lehet-e különbséget tenni az ügyek vagy az ügyfelek között az ügy értékétől vagy a 
várható munkadíj nagyságától függően? 

435 Hogyan köteles eljárni a közjegyző felkérés esetén az Etika Szabálykönyv szerint? 

436 
Milyen ügyek elintézését kell különösen előnyben részesítenie a közjegyzőnek az Etikai 
Szabálykönyv szerint? 

437 
Hogyan kell viselkednie a közjegyzőnek a hivatali eljárása során, továbbá a közéletben és 
magánéletében az Etikai Szabálykönyv szerint? 

438 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyzőnek kötelessége-e a folyamatos szakmai 
önképzés és továbbképzés? 

439 
Az Etikai Szabálykönyv szerint hogyan járjon el a közjegyző annak érdekében, hogy a 
hivatása a bizalomra épüljön? 

440 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző hogyan járjon el, ha az eljárásban résztvevő 
jogi képviselő vagy más személy jogban járatlan, tapasztalatlan? 



441 
A közjegyző személyes előnyszerzés érdekében hivatkozhat-e közjegyzői minőségére, 
illetve hivatali tekintélyét ilyen célból érvényesítheti-e? 

442 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző hogyan viselkedjék kollegáival és 
alkalmazottaival? 

443 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző hogyan viselkedjék bírósággal, hatósággal 
szemben? 

444 A közjegyző hivatali ügyei lehetnek-e társalgási témák? 
445 Az Etikai Szabálykönyv szerint mi a közjegyzői hivatás lényege az ügyfél szempontjából? 

446 
Az Etikai Szabálykönyv szerint mit kell tennie a közjegyzőnek a közjegyző és az ügyfél 
kapcsolatában, hogy a közjegyző megőrizze a hivatali méltóságát? 

447 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a megvesztegethetetlenség érdekében a közjegyzőnek 
hogyan kell eljárnia a közjegyzői díjjal összefüggésben? 

448 Az Etikai Szabálykönyv szerint hogyan kell az ügyfelet meghallgatni az ügyében? 

449 
Az Etikai Szabálykönyv szerint mit tegyen a közjegyző annak érdekében, hogy az eljárása 
és viselkedése tükrözze azt, hogy valamennyi fél pártatlan tanácsadója? 

450 
Az Etikai Szabálykönyv szerint hogyan járjon el a közjegyző az ügyfél esetleges 
kulturálatlan viselkedése esetén? 

451 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyzőnek az irodájával kapcsolatban mire kell 
figyelnie? 

452 Mire kell ügyelnie a közjegyzőnek, ha az iroda a közjegyző lakásán működik? 

453 
Az Etikai Szabálykönyv szerint mikor végezhet a közjegyző irodáján kívül hivatalos 
cselekményt? 

454 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző konkrét ügyben az ügy érdemére vonatkozó 
felvilágosítást telefonon mikor adhat ki? 

455 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző-helyettesnek és a közjegyzőjelöltnek kire 
vonatkozóan kell a kizárási összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe vennie? 

456 A közjegyző köteles-e ellátni a kamarai megbízatásokat? 

457 
A közjegyző, a közjegyző-helyettes és a közjegyzőjelölt - ilyen minőségében - a hivatali 
működése során hogyan tarthat fenn kapcsolatot közigazgatási szervekkel, bíróságokkal, 
más hatóságokkal valamint az állami szervekkel? 

458 
A területi kamarát érintő kérdésben a kamara tagja - ilyen minőségében - állami szerv 
irányában hogyan foglalhat állást, illetve hogyan nyilatkozhat? 

459 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyzőséget, valamint a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamarát érintő kérdésben állami szerv irányában ki foglalhat állást, illetve ki 
nyilatkozhat? 

460 Az Etikai Szabálykönyv szerint ki tarthat a sajtóval kapcsolatot?   

461 
Az azonos székhelyű, azonos vezeték- és keresztnevű közjegyzők, közjegyző-helyettesek 
és közjegyzőjelöltek megkülönböztetése céljából ki és mire köteles? 

462 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző ügyfelek szerzése érdekében megbízottat, 
ügynököt mikor vehet igénybe? 

463 
Mit kell tennie a közjegyzőnek, amennyiben hivatása gyakorlása során más közjegyzővel 
vitája, nézeteltérése támad? 

464 Az Etikai Szabálykönyv szerint lehet-e a közjegyzői irodát egyénileg reklámozni? 



465 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző az irodájának helyét feltüntető névtáblát, a 
közjegyzői iroda helyét jelölő, vagy oda útbaigazító táblákat hol helyezheti el? 

466 Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző mikor és hogyan hirdetheti az irodáját? 

467 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyzők telefonkönyvben, szaknévsorban, jogász 
határidőnaplóban és más hasonló célú kiadványban hogyan és mit tehetnek közzé? 

468 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző nyilvános eljárásai során, illetve nyilvános 
szereplés (sorsolás stb.) alkalmával hogyan viselkedjen? 

469 Mit lehet feltüntetni a közjegyző névtábláján? 
470 Az Etikai Szabálykönyv szerint mi szerepelhet a közjegyző névjegyén? 

471 
Az Etikai Szabálykönyv szerint mikor minősül közjegyzői titoknak minden olyan 
ismeretanyag, melyet a közjegyzővel e tevékenysége során közöltek?  

472 Az Etikai Szabálykönyv szerint mire terjed ki a közjegyző titoktartási kötelezettsége? 

473 
Az Etikai Szabálykönyv szerint mikortól kezdve terheli a közjegyzőt a titoktartási 
kötelezettség? 

474 Kit terhel a titoktartási kötelezettség az ügyintéző közjegyzőn kívül? 

475 
Meddig köteles a közjegyző, a közjegyző-helyettes, a közjegyzőjelölt, a közjegyzői iroda 
alkalmazottja a titkot megőrizni, ha a titoktartási kötelezettség alól a titok valamennyi 
jogosultja a felmentést nem adta meg? 

476 
Mit kell tennie a közjegyzőnek az Etikai Szabálykönyv szerint a vele szemben alkalmazott 
esetleges hatósági kényszerintézkedés esetén? 

477 
Mit kell tennie a közjegyzőnek az Etikai Szabálykönyv szerint - felmentés hiányában -, ha 
hatóság előtt tanúként hallgatják meg? 

478 Ki adhat felmentést a titoktartási kötelezettség alól és hogyan? 

479 
Ha az ügyfél a közjegyzőt a személyazonosságát illetően megtévesztette, akkor kell-e 
felmentést adnia a titoktartási kötelezettség alól, ha a közjegyzőt hatóság előtt tanúként 
hallgatják meg? 

480 Mikor adhatja ki a közjegyző a birtokában lévő okiratot a hatóság felhívására? 

481 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző viselhet-e közszerepléssel járó tisztséget 
politikai pártban? 

482 
Az Etikai Szabálykönyv szerint a közjegyző részt vehet-e olyan egyesületben vagy 
szervezetben, amely nemzetiségi, faji vagy világnézeti szempontból az embereket 
egymástól hátrányosan megkülönbözteti, vagy ellentétes a közerkölccsel? 

483 Mikor esedékes a közjegyzői munkadíj és költségtérítés? 
484 Mennyi a névaláírás-hitelesítésének közjegyzői munkadíja? 
485 Mennyi a másolathitelesítés közjegyzői munkadíja? 

486 
Kórházban lévő ügyfél nevének aláírás hitelesítését kéri, a hitelesítendő okirat 21 oldalas, 
a hitelesítést két példányban kéri az ügyfél. Mennyi lesz a közjegyzői munkadíj? 

487 
A közjegyző elkészítette az aláírási címpéldányt öt példányban. A fél a számla átvételekor 
a fizetést megtagadja. Mikor jár el jogszabályszerűen a közjegyző? 

488 Mennyi a sorsolás tanúsításának közjegyzői munkadíja? 
489 Mennyi a testületi ülésen hozott határozat tanúsításának közjegyzői munkadíja? 
490 Mennyi az egyéb jogi jelentőségű tény tanúsításának közjegyzői munkadíja? 

491 
Mennyi a közjegyzői munkadíj, amennyiben végrendelet megőrzéséről készül 
jegyzőkönyvi tanúsítvány? 



492 
Az ügyfél kizárólag számokból álló okirat hitelesítését kéri. Mennyi a közjegyzői 
munkadíj ebben az esetben oldalanként? 

493 
Az ügyfél idegen nyelven készült okirat hitelesítését kéri. Mennyi a közjegyzői munkadíj 
ebben az esetben oldalanként? 

494 Mennyi a fordítás készítésének munkadíja? 
495 Mennyi munkadíj illeti meg a közjegyzőt a fordítás hitelesítéséért? 

496 
Mekkora mértékű díj illeti meg a közjegyzőt az európai fizetési meghagyásos eljárás 
lefolytatásáért? 

497 
Milyen mértékű díjat kell fizetnie a végrehajtást kérőnek, ha a végrehajtási kérelmét a 
jogutódlás tárgyában hozott határozat meghozatala után vonja vissza? 

498 
A gkZONY-ba bejegyzett zálogjog törlése esetén milyen elemekből tevődik össze az 
ügyfél által fizetendő eljárási költség? 

499 Mennyi munkadíj illeti meg a közjegyzőt váltó óvás esetén? 

500 
Mennyi munkadíj illeti meg a közjegyzőt csekk óvásával kapcsolatos eljárásban lakcím-
tudakozódásért? 

501 Mennyi munkadíj illeti meg a közjegyzőt bizalmi őrzés esetén? 

502 
ENYER-bejegyzés esetén a közjegyzőnek mekkora mértékű költségátalányt kell 
felszámítania? 

503 ENYER-bejegyzés esetén mekkora mértékű munkadíj illeti meg a közjegyzőt? 
504 Előzetes bizonyítás lefolytatásáért mekkora mértékű munkadíj illeti meg a közjegyzőt? 

505 
Bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetéséért mekkora mértékű 
munkadíj illeti meg a közjegyzőt? 

506 
A közjegyző letétbe veszi az ügyfél zárt borítékba helyezett magánvégrendeletét. A 
letétbe vétel tényének a VONY-ba való bejegyzéséért mekkora mértékű díjat számíthat fel 
a közjegyző? 

507 
Kórházban lévő ügyfél nevének aláírás-hitelesítését kéri, a 21 oldalas hitelesítendő okirat 
utolsó oldalán két példányban. Mennyi lesz a közjegyzői munkadíj? 

508 Elkészíthető-e a hagyatéki eljárásban a tárgyalási jegyzőkönyv kézírásos formában? 

509 
A hagyatéki tárgyalás jegyzőkönyvében végzett kiegészítéseket és módosításokat kinek 
kell aláírnia? 

510 
A hagyatéki tárgyaláson az egyik örökös meghatalmazást csatol a távollévő örököstől. 
Hogyan kell ezt ügyvitelileg kezelni? 

511 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabályban körülírt közjegyzői 
nyilvántartásokat milyen formában kell vezetni? 

512 
Kinek adható a közjegyzői nemperes ügyben felvilágosítás a Közjegyzői Ügyvitel 
Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint? 

513 
Kell-e ellenőrizni a közjegyzői nemperes ügyben felvilágosítást kérő személyazonosságát 
a Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint? 

514 
Kell-e ellenőrizni a közjegyzői nemperes ügyben felvilágosítást kérő felvilágosításra való 
jogosultságát a Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint? 

515 
Távközlési eszközön (telefonon, e-mailben, stb.) adható-e felvilágosítás közjegyzői 
nemperes ügyben? 

516 
A hagyatéki ügyben becsatolt eredeti végintézkedést az örökös visszakéri a közjegyzőtől. 
Mi a teendő? 



517 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint mire kell 
odafigyelni, ha külföldi felhasználásra szánt hiteles másolatot vagy hiteles kiadmányt állít 
ki a közjegyzői iroda? 

518 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint mi a teendő, ha az 
ügyintézés gyorsítása érdekében az intézkedés megtételére, tudakozódásra és 
felvilágosítás adására távközlési és elektronikus eszközt vett igénybe a közjegyző? 

519 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint hol kell az 
ügyiratban feljegyezni az egyes intézkedéseket, irodai utasításokat? 

520 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint mi az ügyintéző 
teendője, ha intézkedéseket tett, vagy irodai utasításokat hajtott végre? 

521 

A közigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak, más hatóságoknak, intézményeknek, 
gazdálkodó szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek megküldött intézkedésen 
(megkeresés, értesítés, határozat stb.) fel kell-e tüntetni a címzett ügyszámát (hivatkozási 
számát) is? 

522 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint az érkeztetés 
(érkeztető bélyegző) milyen adatokat kell tartalmazzon? 

523 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint a közjegyzői 
irodához érkezett irat mellékleteit érkeztetni kell-e (el kell-e látni érkeztető bélyegzővel)? 

524 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint, ha a beadvány 
postai úton érkezik, a közjegyző köteles-e a levélborítékot is minden esetben elhelyezni az 
iratban, a beadványhoz csatolva? 

525 Az alábbiak közül mi minősül kezdőiratnak? 
526 Hogyan történik a hagyatéki eljárásban hozott végzések kijavítása, kiegészítése? 

527 
Mi a teendő az eljárás jogerős befejezését követően azokkal az alaphagyatéki, 
póthagyatéki iratokkal, amelyeket az eljáró közjegyző más közjegyzőtől kért meg? 

528 
Mit, hol és hogyan kell feltüntetni a Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló 
jogszabály szerint a közjegyzői irodához érkezett iraton? 

529 A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint mi a csatolás? 
530 A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint mi az egyesítés? 
531 A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint mi az irat fogalma? 

532 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint a közjegyzői ügyek 
nyilvántartásában a végintézkedések mely adatait NEM kell rögzíteni? 

533 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint a közjegyzői ügyek 
nyilvántartásában a végintézkedések mely adatait NEM kell rögzíteni? 

534 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint az alábbiak közül a 
végintézkedések mely adatát kell feltüntetni a közjegyzői ügyek nyilvántartásában? 

535 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint az alábbiak közül a 
végintézkedések mely adatát kell feltüntetni a közjegyzői ügyek nyilvántartásában? 

536 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint az alábbiak közül a 
végintézkedések mely adatát kell feltüntetni a közjegyzői ügyek nyilvántartásában? 

537 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint az alábbiak közül 
mit kell feltüntetni a végintézkedések jegyzékében? 

538 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint mire szolgál a 
végintézkedések jegyzéke? 



539 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint a végintézkedések 
jegyzéke hogyan, milyen sorrendben tartalmazza a rögzítendő adatokat? 

540 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint a végintézkedésre 
rávezetendő kihirdetési záradék mit tartalmaz? 

541 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint az alábbiak közül 
melyik nem minősül befejezett ügynek? 

542 
A Közjegyzői Ügyvitel Szabályairól (KÜSZ) szóló jogszabály szerint hogyan kell őrizni a 
befejezett és további intézkedést nem igénylő ügyek iratait? 

543 
A 2009. évi nemperes iratok levéltárba adásához szükséges iratjegyzéket hogyan kell 
elkészíteni? 

544 Mi NEM minősül ügyvitelileg kezdő iratnak a hagyatéki eljárásban? 
545 Mi NEM minősül ügyvitelileg kezdő iratnak a hagyatéki eljárásban? 
546 Mi minősül ügyvitelileg kezdő iratnak a hagyatéki eljárásban? 

547 
Hogyan kell hagyatéki eljárásban felterjeszteni fellebbezés esetén az iratokat a másodfokú 
bírósághoz? 

548 
Hogyan kell hagyatéki eljárásban felterjeszteni hagyatékátadó végzés elleni fellebbezés 
esetén az iratokat a másodfokú bírósághoz? 

549 
Felterjesztés esetén, ha az iratok nem érkeznek vissza, milyen határidővel van az 
irodavezetőnek jelentési kötelezettsége a közjegyző felé? 

550 Mi NEM minősül a hagyatéki eljárásban befejezett ügynek? 
551 Milyen iratokat kezel a Közjegyzői Levéltár? 
552 Mikor köteles leadni a közjegyző a Ktv. szerinti okiratait/iratait a Közjegyzői Levéltárba? 

553 
Hivatalban lévő közjegyző leadhatja-e az előző évben készített közjegyzői okirata papír 
alapú eredeti példányát a Közjegyzői Levéltárba? 

554 
Hivatalban lévő közjegyző leadhatja-e a papír alapú közjegyzői okiratai eredeti példányát 
a Közjegyzői Levéltárba? 

555 A Közjegyzői Levéltár milyen levéltárnak minősül? 

556 
A Közjegyzői Levéltár szervezeti egységeként hány telephelyet (területi levéltárat) kell 
működtetnie az országos kamarának? 

557 Ki a Közjegyzői Levéltár fenntartója? 

558 
A Közjegyzői Levéltár területi levéltárainak illetékessége a jogszabály alapján mihez 
igazodik? 

559 A Közjegyzői Levéltár területi levéltárainál van-e lehetőség személyes ügyintézésre? 
560 A Közjegyzői Levéltár levéltárosa mit adhat ki a levéltári őrizetben lévő okiratról/iratról? 

561 
A Közjegyzői Levéltárban elhelyezett közjegyzői okiratokról a készítő közjegyző adhat-e 
ki hiteles kiadmányt? 

562 A Közjegyzői Levéltár által kezelt közjegyzői okiratok eredeti példánya kinek adható ki? 

563 
A Közjegyzői Levéltár által kezelt, közjegyzői letétbe helyezett magánvégrendeletek 
kinek adhatók ki? 

564 
A Közjegyzői Levéltár által kezelt, közjegyzői letétbe helyezett egyéb okiratletétek - a 
végrendelet letéteket ide nem értve - kinek adhatók ki? 

565 
A Közjegyzői Levéltárból kihirdetés végett kikért, közjegyzői letétbe vett 
magánvégrendelet esetén mi a helyes eljárás? 



566 
A közjegyzői letétbe vett magánvégrendelet a Közjegyzői Levéltárban van. Hogyan küldi 
meg a Levéltár kihirdetésre a letett végintézkedést az eljáró közjegyzőnek? 

567 
A Közjegyzői Levéltárból kikért közokirati végintézkedés kihirdetését milyen módon kell 
igazolni a levéltár felé? 

568 
A közjegyzői okiratok Közjegyzői Levéltárba történő átadásakor az okiratkészítés során 
keletkezett munkaanyagokat le kell-e adni? 

569 
A közjegyzői okiratok Közjegyzői Levéltárba történő átadásakor az okiratokkal együtt 
leadott iratjegyzék adatai eltérhetnek-e a papír alapú ügykönyv adataitól? 

570 
A közjegyzői okiratok Közjegyzői Levéltárba történő átadása előtt mire nem terjed ki a 
közjegyzőnél az okiratok előkészítésének feladatköre? 

571 
A Közjegyzői Levéltárhoz hogyan lehet hiteles másolat kiadása iránti kérelemmel 
fordulni? 

572 
A Közjegyzői Levéltárban található okiratról az ügyfél hiteles másolatot szeretne, ezért 
felkeresi a hozzá legközelebb található közjegyzőt. Mi a közjegyző teendője? 

573 
A Közjegyzői Levéltárban található okiratról az ügyfél hiteles másolatot szeretne, ezért 
felkeresi a hozzá legközelebb található közjegyzőt. Ellenőrzi-e a közjegyző a kérelmező 
személyazonosságát és képviseleti jogát? 

574 
A Közjegyzői Levéltárnál előterjesztett hiteles másolat kiadása iránti kérelem hiányossága 
esetén a levéltárosnak van-e hiánypótoltatási kötelezettsége? 

575 
A Közjegyzői Levéltárnál előterjesztett hiteles másolat kiadása iránti kérelmet a levéltáros 
elutasította. A kérelmezőnek van-e lehetősége jogorvoslatra? 

576 
A Közjegyzői Levéltárnál hiteles másolat kiadása iránti kérelmet terjesztettek elő. A 
kérelmet a levéltáros milyen szempontból köteles megvizsgálni? 

577 
Szolgálati viszonya megszűnése esetén mennyi ideje van a közjegyzőnek, hogy a 
levéltárba adási előkészítő munkálatokat elvégezze? 

578 
Mi alapján lehet pótolni, mit kell beszerezni az elveszett eredeti közjegyzői okirat 
pótlására irányuló eljárásban? 

579 
A közjegyzői okirat eredeti példánya elégett. A hiánypótlási eljárást ki jogosult és köteles 
lefolytatni? 

580 Hol kell keresni az 1989-ben készült közjegyzői okiratok eredeti példányát? 

581 
Milyen esetben válaszolhatja meg a Közjegyzői Levéltár az őrizetében lévő nemperes 
iratra vonatkozó megkeresést? 

582 
Milyen kísérő iratot kell mellékelni a közjegyző által levéltári leadásra előkészített 
iratanyaghoz? 

583 
A már leadott évkör iratai közül a közjegyzőnél maradt, utólag leadásra kerülő 
okiratokhoz és/vagy nemperes iratokhoz kell-e iratjegyzéket mellékelni? 

584 
A Közjegyzői Levéltár végez-e vizsgálatot, ha igen, milyen terjedelemben a leadott 
levéltári anyaggal kapcsolatosan? 

585 
Kihirdetést követően a hagyatéki ügy iratai között (az iratborítóban) kell-e elhelyezni az 
örökhagyó közjegyzői okiratba foglalt végintézkedésének eredeti példányát? 

586 
Kihirdetést követően a hagyatéki ügy iratai között (az iratborítóban) kell-e elhelyezni az 
örökhagyó magánokiratba foglalt végintézkedésének eredeti példányát? 



587 

A hagyatéki irattól külön, páncélszekrényben vagy tűzbiztos lemezszekrényben kezelt 
kihirdetett végintézkedéseket (a magánvégrendeletek eredeti, a közvégrendeletek hiteles 
kiadmányi/másolati példányait) mikor és hogyan kell leadni a bírósági irattárba vagy a 
Közjegyzői Levéltárba? 

588 
A közjegyzői okirat kijavításakor új ügyszámra kell-e iktatni az e tárgyban a Ktv. 116. § 
(4) bekezdés alapján hozott kijavító végzést? 

589 

A közjegyző postafiókjába/postaládájába az alábbi iratok érkeznek: Szép házak folyóirat, 
Don Pepe Pizzéria heti ajánlata, Helyi Théma, Dr. Kivagyok Géza ügyvéd részére címzett 
küldemény, három küldemény a közjegyző irodának címezve az Önkormányzattól, egy 
küldemény a szomszéd közjegyző irodájának címezve ugyancsak az Önkormányzattól. Mi 
az előadó első teendője a postafiók/postaláda ürítése után? 

590 Mi a jogszabály szerinti elnevezés? 

591 
Mi a teendő a póthagyatéki eljárás jogerős befejezését követően azokkal az alaphagyatéki 
iratokkal, amelyeket a közjegyző a bírósági irattárból kért meg? 

592 
Milyen esetben nem szükséges az 1. oldalszám a közjegyzői okiratba foglalt 
végintézkedéseken? 

593 
Az aNotes-KÜR programmal el lehet-e készíteni a levéltári leadáshoz szükséges átadási 
jegyzékeket? 

594 
Milyen fajtái vannak az aNotes-KÜR program levéltári funkciójában az iratok levéltárba 
adási okainak? 

595 
A nemperes iratok fizikai hollétét jelölni kell-e a közjegyzői ügyek elektronikus 
nyilvántartásában (aNotes-KÜR program)? 

596 
Kötelező-e a közjegyzők számára az aNotes-KÜR program minden rovatának kitöltése, 
minden funkciójának használata? 

597 
Az aNotes-KÜR program figyelmezteti-e a felhasználót arra, ha a hagyatéki ügy adatai 
között a végintézkedés keltezésének a dátuma későbbi, mint az örökhagyó 
elhalálozásának dátuma? 

598 
Az aNotes-KÜR program figyel-e arra, hogy a hagyatéki ügy adatai között a 
végintézkedés kihirdetésének dátuma nem lehet korábbi, mint az ügy érkezési dátuma? 

599 
Az aNotes-KÜR programban kötelező-e kitölteni a hagyatéki ügy adatai között a 
végintézkedés keltezésének helyét? 

600 
Az aNotes-KÜR programban kötelező-e rögzíteni a hagyatéki ügy adatain belül rögzített 
végintézkedések között a szóbeli végrendeletet? 

601 
Az aNotes-KÜR program főképernyőjén kikapcsolható-e és módosítható-e a Feladatok 
panel? 

602 
Az aNotes-KÜR program főképernyőjén kikapcsolható-e és módosítható-e a Partnerek 
panel? 

603 
Az aNotes-KÜR program főképernyőjén megjeleníthető-e az adott ügyszámú ügyben 
szereplő személyek neve? 

604 
Az aNotes-KÜR program főképernyőjén változtathatók-e (testre szabhatók-e) az egyes 
panelek méretei? 

605 Melyek az aNotes-KÜR program Ügykezelő paneljének alapbeállított részei? 

606 
Az aNotes-KÜR program ügykezelőjének Ügyek paneljéről megnyitható-e az ügy 
adatlapja? 



607 Az aNotes-KÜR program Feladatok paneljén milyen menüsor található? 
608 Az aNotes-KÜR program Ügyek panelen mit jelent az N szűrés, ha az Ü szűrő is aktív? 
609 Az aNotes-KÜR program Ügyek panelen mit jelent a K szűrés, ha az Ü szűrő is aktív? 
610 Az aNotes-KÜR program Ügyek panelen mit jelent a J szűrés, ha az Ü szűrő is aktív? 
611 Az aNotes-KÜR program Ügyek panelen mit jelent a Z szűrés, ha a H szűrő is aktív? 

612 
Az aNotes-KÜR programban a Nyilvántartó könyv panelen kitölthetők-e közvetlenül az 
üres rovatok (pl. az elintézés, befejezés ideje)? 

613 Az aNotes-KÜR programban mikor lehet használni az ügyszám javítása funkciót? 

614 
Az aNotes-KÜR programban kell-e iktatni a Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 
tárgyú ügyet? 

615 
Az aNotes-KÜR programban kell-e iktatni a végrehajtás elrendelése jóváhagyott egyezség 
és okirat alapján tárgyú ügyet? 

616 
Az aNotes-KÜR programban kell-e iktatni az európai fizetési meghagyásos eljárás tárgyú 
ügyet? 

617 
Az aNotes-KÜR programban milyen típusú ügyként kell iktatni egy forgatókönyv 
kéziratának letétbe vételére vonatkozó ügyet (okirat letét)? 

618 
Az aNotes-KÜR programban milyen típusú ügyként kell iktatni egy magánvégrendelet 
letétbe vételére vonatkozó ügyet? 

619 
Az aNotes-KÜR programban milyen típusú ügyként kell iktatni az okirat felmutatására 
vonatkozó ügyet? 

620 
Az aNotes-KÜR programban milyen típusú ügyként kell iktatni a bizalmi őrzéssel 
kapcsolatos ügyet? 

621 
Az aNotes-KÜR nyilvántartó rendszerben a „Keresés az ügyfelek között” menüpontban a 
rendszer mely ügyféltípusokra tud szűrni? 

622 
Lehetséges-e az aNotes-KÜR rendszerben a „Dokumentumok” menüpont alatt papíralapú 
dokumentum csatolása adott ügyhöz? 

623 
Az  aNotes-KÜR rendszerben kötelezően meg kell-e adni adott ügy státuszánál az 
ügyértéket? 

624 Rögzíteni kell-e az aNotes-KÜR rendszerben a jogerő dátumát? 

625 
Névaláírás hitelesítése esetén az ügyfél adatait hogyan lehet az aNotes-KÜR nyilvántartó 
rendszerben rögzíteni? 

626 
A közjegyző 2009 előtti, az aNotes-KÜR rendszer működését megelőző ügyszámon 
készült ügyletet kíván rögzíteni az aNotes-KÜR rendszerben. Lehetséges-e ez? 

627 
Milyen típusú ügyek esetében lehet az aNotes-KÜR rendszerében egyszerre több ügyet 
létrehozni? 

628 Hogyan kell elkészíteni a 2013-as évkörű iratokhoz a levéltári átadási jegyzékeket? 
629 A közjegyzői irodában ki jogosult a telefax, és az elektronikus küldemény átvételére? 
630 A tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt határozatok milyen sorszámot kapnak? 
631 Hagyatéki eljárás esetén az ügy soron kívüli intézése alapulhat: 

632 
Ha közjegyzői okirat készítésekor a közreműködés megtagadásának van helye, azt a 
közjegyző ügyvitelileg hogyan teheti meg? 

633 
A KÜSZ 25. § alapján a hagyatéki ügyekben milyen formában kell nyilvántartani a 
végintézkedéseket? 



634 A Kjtv. mit nyilvánít közokirattá? 
635 Az alábbiak közül melyiket készítheti el elektronikus úton a közjegyző? 
636 Mit kell tenni a közjegyzői okirat leírása során üresen maradó sorokkal? 
637 A közjegyzői okiratban mit kell számmal és betűvel is kiírni? 
638 A közjegyzői okiratban melyik számadatot kell betűvel is kiírni? 
639 Mikor lehet a közjegyzői okiratban a sorok közé írni? 
640 A közjegyzői okiratok szerkesztése során mi a helyes eljárás? 
641 Az alábbiak közül melyik a közjegyzői ügyszám helyes feltüntetése? 
642 Mi a közjegyzői okiratok nyilvántartásának jogszabályszerű módja? 
643 Mi a helyes eljárás, ha a közjegyzői okirat több lapból áll? 
644 Hány példányban kell elkészíteni a közjegyzői (ügyleti) okiratot? 
645 Készíthető-e közjegyzői okirat kézírással? 
646 Készíthető-e végintézkedés a közjegyző kézírásával? 

647 
A közjegyző/ közjegyzőhelyettes kézírással készíti el a közjegyzői okiratot. Szükséges-e 
ügyleti tanú alkalmazása? 

648 Kinek adható ki az eredeti közjegyzői okirat? 
649 Kinek nem adható ki az eredeti közjegyzői okirat? 

650 
Adásvétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben felhasználható-e az eredeti 
közjegyzői okirat? 

651 
A közjegyző az eredeti közjegyzői okiratot kiadta a bíróság részére. Ebben az esetben mit 
kell elhelyezni az eredeti okirat helyén? 

652 
A közjegyző az eredeti közjegyzői okiratot a területi kamara részére adta ki. Ebben az 
esetben mit kell elhelyezni az eredeti okirat helyén? 

653 
Amennyiben a közjegyző az eredeti közjegyzői okiratot a bíróságnak kiadta, kiadható-e 
további hiteles kiadmány? 

654 
Amennyiben a közjegyző az eredeti közjegyzői okiratot a területi kamara elnökségének 
kiadta, kiadható-e további hiteles kiadmány? 

655 Papíralapú eredeti közjegyzői okiratról elektronikus úton hiteles kiadmány kiadható-e? 

656 
Ha a közjegyző a fél által a gazdasági társaság létesítését (módosítását) tartalmazó 
közjegyzői okirat elkészítése során azt állapítja meg, hogy a cég székhelyeként megjelölt 
ingatlan székhelyként való megjelölése jogszabállyal ellentétes, mikor jár el helyesen? 

657 Az alábbiak közül melyik nem kötelező tartalma a közjegyzői okiratnak? 
658 Az alábbiak közül melyik nem kötelező tartalma a közjegyzői okiratnak? 
659 Az alábbiak közül melyik nem kötelező tartalma a közjegyzői okiratnak? 
660 Hozzá kell-e fűzni a meghatalmazást az eredeti közjegyzői okirathoz? 
661 Kinek adhat ki az általa készített közjegyzői okiratról hiteles kiadmányt a közjegyző? 
662 A közjegyzői okiratról kinek adható ki hiteles másolat? 

663 
A közjegyző az ügyfelek jelenlétében kijavította a közjegyzői okiratot. Hogyan kell ezek 
után kiadni a hiteles kiadmányt? 

664 
A közjegyzői okiratot gazdasági társaság képviseletében meghatalmazás alapján írta alá az 
ügyfél. A hiteles kiadmányában hol kell elhelyezni ezt a meghatalmazást? 

665 
Mi a teendő, ha az ügyfél a közjegyzői okirat elkészültét követő negyedik évben hiteles 
kiadmány kiadását kéri az okiratot készítő közjegyzőtől? 



666 
Mi a teendő, ha az ügyfél a közjegyzői okirat elkészültét követő hatodik évben hiteles 
kiadmány kiadását kéri a közjegyzőtől olyan közjegyzői okiratról, amelyet más közjegyző 
készített? 

667 Mikor adhat ki kivonatot a közjegyzői okiratról a közjegyző? 

668 
A közjegyző kivonatot ad ki az általa készített közjegyzői okiratról. Mit kell tartalmaznia 
a záradéknak? 

669 Milyen okiratot vehet át megőrzésre a közjegyző? 

670 
Az ügyfél az általa írt dvd lemezt szeretné megőrzésre átadni a közjegyzőnek. Átveheti-e 
megőrzésre a közjegyző? 

671 
Az ügyfél a saját váltót forgatás előtt szeretné megőrzésre átadni a közjegyzőnek. 
Átveheti-e megőrzésre a közjegyző? 

672 
Az ügyfél az idegen váltót forgatás előtt szeretné megőrzésre átadni a közjegyzőnek. 
Átveheti-e megőrzésre a közjegyző? 

673 
Ha a fél rendelkezése szerint a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt a másik fél vagy 
harmadik személy részére kell átadni, a fél eltérő rendelkezése hiányában a közjegyző azt 
hány napon belül köteles teljesíteni? 

674 
Ha a fél rendelkezése szerint a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt a másik fél vagy 
harmadik személy részére kell átadni, de ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor 
melyik a helyes eljárás? 

675 
Ha a fél rendelkezése szerint a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt a másik fél vagy 
harmadik személy részére kell átadni, de ez nem lehetséges, mert időközben a fél meghalt 
és jogutódai még nem ismertek, akkor mit kell tennie a közjegyzőnek? 

676 
Felszámolás alatt levő gazdasági társaság közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő 
nyilatkozat elkészítését kéri a közjegyzőtől. Az okirat aláírásakor a társaság ügyvezetője 
jelenik meg. Mikor jár el helyesen a közjegyző? 

677 
Egy debreceni állandó lakóhellyel rendelkező eladó nyíregyházi ingatlanját eladja egy 
budapesti állandó lakóhellyel rendelkező vevőnek. Melyik közjegyző készítheti el az 
adásvételi szerződést? 

678 

A tartósan külföldön élő, magyar állampolgár ügyfél hitelt szeretne felvenni egy 
magyarországi banktól, de munkája miatt nem tud Magyarországra utazni és így 
megjelenni a közjegyzőnél a hitelszerződés közjegyzői okiratba foglalásának 
időpontjában. Hogyan tud eljárni ebben az esetben az ügyfél? 

679 
Pécsi állandó lakóhellyel rendelkező, de székesfehérvári kórházban tartózkodó, 
mozgásképtelen ügyfél közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást szeretne készíttetni. 
Az alábbiak közül melyik közjegyző illetékes az okirat elkészítésére? 

680 

Ki képviselheti a kiskorú szerződő felet a közjegyzői okiratba foglalás során, ha a szülők 
és a kiskorú között érdekellentét nincs, továbbá a másik szerződő fél nem a gyermek 
szülője, a gyermek az anyánál lakik és a bíróság jóváhagyta szülők közös felügyeleti jogra 
vonatkozó egyezségét? 

681 
A közjegyző nem tüntette fel a közjegyzői okiratba foglalt vállalkozási szerződés 
magánszemély megrendelőjének születési helyét és évét. Mi a jogkövetkezménye ennek? 

682 A polgári perben a közjegyzői okirat valódiságát kinek kell bizonyítania? 
683 Mi a közokirat? 
684 Mit jelent az, hogy az okirat valódi? 



685 Mit jelent az, hogy az okirat hamis? 
686 Mit jelent az, hogy az okirat hamisított? 
687 Mit jelent a valódiság vélelme? 
688 Milyen következménnyel jár a perben a közokirathoz fűződő valódiság vélelme? 
689 Mit jelent a hamisítatlanság vélelme? 

690 
Milyen vélelem fűződik a közokirathoz, a teljes bizonyító erejű magánokirathoz és az 
egyszerű magánokirathoz? 

691 Miért az okirat a legjelentősebb bizonyíték? 
692 Mi alapján készít a közjegyző közokiratot? 
693 A közjegyzői ügyleti okirat elkészítésének az alábbiak közül melyik nem szakasza? 
694 Mi a közjegyzői ténytanúsítvány joghatása? 
695 Mi a közjegyzői ügyleti okirat joghatása? 
696 Ha a közjegyzői okiratban szó törlése szükséges, azt hogyan kell elvégezni? 

697 
Az ügyfelek hibás névírás miatt a közjegyzői okirat kijavítását kérik közös kérelemre. 
Mikor rendelheti el a kijavítást végzéssel a közjegyző? 

698 
A közjegyző észleli, hogy a közjegyzői okiratban számítási hiba van. Mikor rendelheti el 
hivatalból annak végzéssel történő kijavítását? 

699 
A bank jelzi a közjegyzőnek, hogy a kétoldalú közjegyzői okirat alapjául szolgáló 
okiratban a bank tévesen adta meg a lejárat időpontját, és erre tekintettel, az ügyféllel 
közösen kérik a közjegyzői okirat kijavítását. Mikor jár el helyesen a közjegyző? 

700 
A közjegyző a közjegyzői okirat kijavítását rendelte el. Ezt követően mi a teendője a 
közjegyzőnek a kijavítást elrendelő végzéssel? 

701 
A közjegyző a felek közös kérelmére történő kijavításnak helyt adott. A végzés elleni 
fellebbezést hova lehet benyújtani? 

702 
Ha a közjegyző hivatalból javította a közjegyzői okiratot, a fellebbezést melyik szerv 
bírálja el? 

703 
Jogi képviselővel eljáró, vállalkozási szerződést kötő magánszemélyek közösen kérik a 
közjegyzői okirat felolvasásának mellőzését. Mellőzheti-e a közjegyző az okirat 
felolvasását? 

704 Kézzel írott közjegyzői okiratról kiadható-e géppel írott hiteles kiadmány? 

705 
Készíthet-e a közjegyző közjegyzői okiratot, ha valamelyik fél nem tudja hivatalos 
igazolvánnyal igazolni személyazonosságát? 

706 
Hogyan győződik meg a közjegyző az ügyfél személyazonosságáról, ha a feleket nem 
ismeri személyesen? 

707 
Ha a közjegyző a feleket személyesen ismeri, köteles-e az ügyfél személyazonosságát 
ellenőrizni? 

708 
Ha a közjegyzőhelyettes a feleket személyesen ismeri, köteles-e az okiratot szerkesztő 
közjegyző az ügyfél személyazonosságát ellenőrizni? 

709 
A tolmács, mint közreműködő segédszemély tolmács tevékenységre szóló jogosultságát 
kell-e ellenőriznie a közjegyzőnek? 

710 
Közjegyző által hitelesített cégkivonat angol fordítással van ellátva. Az ügyfél a fordítás 
helyességének tanúsítását kéri az angol nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyzőtől. 
Mit tesz a közjegyző? 



711 
Megőrizheti-e a közjegyző a közjegyzői okirat elkészítésekor elvégzett személyazonosság 
ellenőrzése során megismert adatokat? 

712 
Milyen formában őrizheti meg a közjegyző a közjegyzői okirat elkészítésekor a 
személyazonosság ellenőrzése során megismert adatokat? 

713 
Hány évig őrizheti meg a közjegyző a közjegyzői okirat készítésekor a személyazonosság 
ellenőrzése során megismert adatokat? 

714 
Kinek adhatja ki a közjegyző a közjegyzői okirat elkészítéséhez szükséges 
személyazonosság ellenőrzése során megismert adatokat? 

715 
Ha a Jogügyletek Biztonságát Segítő (JÜB) Rendszer adatainak elektronikus úton történő 
lekérdezése az okirat elkészítésekor technikai okokból nem lehetséges, hogyan jár el 
helyesen a közjegyző? 

716 
Ha a közjegyzői okirat elkészítésekor a személyazonosság ellenőrzése technikai okból 
nem volt lehetséges, és az utólagos ellenőrzés alapján a közreműködés megtagadásának 
van helye, az erről szóló végzést kinek kell kézbesíteni? 

717 Az alábbiak közül ki nem lehet azonossági tanú? 
718 Mely esetben elegendő egy ügyleti tanú közreműködése? 

719 
Az alábbi esetek közül melyikben nem kell ügyleti tanút alkalmazni a közjegyzői okirat 
elkészítésekor? 

720 
Az alábbi esetek közül melyikben kell ügyleti tanút alkalmazni a közjegyzői okirat 
elkészítésekor? 

721 A segédszemélyek személyazonosságát kell-e ellenőrizni? 
722 Az alábbiak közül ki nem lehet ügyleti tanú? 

723 
Kötelező-e az ügyleti tanúknak a közjegyzői okirat készítésének teljes ideje alatt jelen 
lenni? 

724 
Orosz állampolgárságú ügyfél személyazonosságát orosz, fényképpel és ujjlenyomattal 
ellátott személyazonosító igazolvánnyal igazolja. Alkalmas-e ez az igazolvány a 
személyazonosság igazolására? 

725 
Ha a fél kérte, hogy az ügyleti tanúk csak a közjegyzői okirat aláírásánál legyenek jelen, 
mit kell tartalmaznia a közjegyzői okiratnak? 

726 A közjegyzői okirat elkészítésénél ki minősül segédszemélynek? 

727 
Mentesül-e a kamarai nyelvi meghallgatás alól az, aki felsőfokú, „C” típusú, szakmai 
anyaggal bővített, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik? 

728 
Az alábbiak közül melyik tartozik a nyelvi jogosítvány megszerzésének alapvető feltételei 
közé? 

729 
Ki adja ki az országos elnök alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes nyelvi 
jogosítványát? 

730 Ki adja ki a területi kamara elnökének nyelvi jogosítványát? 

731 
A kizárólag angol nyelvet beszélő ügyfél szoftverszállítási szerződés közjegyzői okiratba 
foglalását kéri az angol nyelvi jogosítvánnyal nem rendelkező közjegyzőtől. Mi a 
közjegyző teendője? 

732 
Egyéb jogi pályáról érkező közjegyzőhelyettes mikor jelentkezhet nyelvi jogosítvány 
megszerzése iránti meghallgatásra? 



733 
Jogi képviselővel eljáró jogi személy felek a közjegyző előtt együttesen kijelentik, hogy 
az okirat tervezetét megismerték és kérik a közjegyzői okirat felolvasásának mellőzését. 
Mellőzheti-e a közjegyző az okirat felolvasását? 

734 
Van-e lehetőség a felolvasás mellőzésére abban az esetben, ha a fél ügyleti tanúk 
bevonását kéri? 

735 
Mit tesz a közjegyző, ha a Jogügyletek Biztonságát Segítő (JÜB) Rendszer adatainak 
elektronikus úton történő lekérdezése során azt állapítja meg, hogy az igazolvány 
elvesztését bejelentették? 

736 
Kiadható-e hiteles kiadmány, ha a Jogügyletek Biztonságát Segítő (JÜB) Rendszer 
adatainak elektronikus úton történő lekérdezése technikai okokból nem lehetséges? 

737 
A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás a közjegyzők számára 
minden esetben díjköteles? 

738 
Mely eljárásban nem írja elő jogszabály a közjegyző kötelezettségeként, hogy a fél (felek) 
személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával 
meggyőződjön? 

739 
Mely eljárásban kell meggyőződnie a közjegyzőnek a fél személyazonosságáról a 
közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával? 

740 
A közjegyzői okirat kijavítása tárgyában hozott végzés ellen mikor van fellebbezésnek 
helye? 

741 
A közjegyzői okirat készítésekor a fél kérheti, hogy a közjegyzővel kizárólag írásban 
kommunikáljon? 

742 
Kik azok a felek, akik kérhetik azt, hogy a közjegyzői okirat készítésekor írásban 
kommunikálhassanak a közjegyzővel? 

743 
Kik azok a felek, akik kérhetik azt, hogy a közjegyzői okirat készítésekor jelnyelvi 
tolmács közreműködésével kommunikálhassanak a közjegyzővel? 

744 

Közreműködhet-e azonossági tanúként a közjegyzői okiratba foglalt ingatlan adásvételi 
szerződés elkészítésének során az a személy, aki az ingatlan vevőjének a gyermeke, és aki 
előzetesen szóban megállapodott a vevővel, azaz a szülőjével abban, hogy a 
megvásárolandó ingatlanra vonatkozóan egymással ajándékozási szerződést fognak kötni 
akként, hogy a szülő az ajándékozó a gyermek pedig a megajándékozott? 

745 
Közreműködhet-e ügyleti tanúként a közjegyzői okiratba foglalása során az a 17 éves 
személy, aki házasságkötéssel nagykorúvá vált? 

746 
Mi a közjegyző által, a közjegyzői okirat készítése során követendő eljárás, ha a fél vak, 
nem ért azon a nyelven, amelyen a közjegyzői okirat készül, továbbá a közjegyzőnek a fél 
által beszélt nyelvből nincs nyelvi jogosítványa? 

747 
A közjegyző a hivatalos eljárása során tudomására jutott adatokat milyen módon jogosult 
felhasználni? 

748 
Közreműködhet-e ügyleti tanúként a közjegyzői okirat készítése során a közjegyzői iroda 
munkatársa? 

749 Hogyan végzi el a közjegyző a segédszemélyek azonosítását? 

750 
Kell-e indokolnia a félnek, ha a közjegyzői okirat elkészítéséhez ügyleti tanúk bevonását 
kéri? 

751 
Mivel kell indokolnia a félnek, ha a közjegyzői okirat elkészítéséhez ügyleti tanúk 
bevonását kéri? 



752 

Lehet-e ügyleti tanú a vak fél számára készülő, közjegyzői okiratba foglalt 
tartozáselismerő nyilatkozatnak a közjegyző általi elkészítésekor a közjegyző 
alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes édesanyja, aki egyben a közjegyzői iroda 
munkatársa is? 

753 
Agyvérzés következtében a fél beszédközpontja sérült. Készíthet-e számára a közjegyző 
közjegyzői okiratot? 

754 
Olvasásra képtelen fél ügyleti tanújaként írástudatlan személy eljárhat-e a közjegyzői 
okirat elkészítése során? 

755 
A közjegyző mikor köteles megtagadni a közjegyzői okirat elkészítésében való 
közreműködést? 

756 

Magyar és brit kettős állampolgárságú örökhagyó öröklési szerződést kötött a kizárólag 
brit állampolgársággal rendelkező, de Brüsszelben lakóhellyel rendelkező unokaöccsével, 
aki a szerződés alapján tartást nyújt részére. Melyik jog alapján kell elbírálni az öröklési 
szerződés tartalmát, az abból eredő jogokat és kötelezettségeket?     

757 
Osztrák állampolgár a Sopronban lévő lakását eladja egy másik osztrák állampolgárnak. 
Mindkét szerződő fél lakóhelye Ausztriában van. Mi lesz az adásvételi szerződésre 
irányadó jog, ha nem született róla megállapodás a szerződésben? 

758 
Német állampolgár a tulajdonában álló magyarországi lakásingatlant eladja egy svájci 
állampolgár vevőnek. Milyen jogot választhatnak a felek a szerződésre? 

759 
Ausztriában lakó magyar állampolgár anya (szintén magyar állampolgár) gyermeke 
tekintetében magyar közjegyző előtt osztrák állampolgár apa tenne apai elismerő 
nyilatkozatot. A nyilatkozat anyagi jogi feltételeire irányadó jog 

760 
Mi a személyes joga a New York-ban lakó, USA-, izraeli és magyar állampolgársággal 
egyaránt rendelkező személynek? 

761 Fejezze be a mondatot! Magyar-német kettős állampolgár személyes joga 

762 
Kiállítható-e a közokiratok diplomáciai vagy konzuli felülhitelesítésének mellőzéséről 
szóló Hágai Egyezmény szerinti Apostille-tanúsítvány olyan meghatalmazásra, amelyen a 
meghatalmazó aláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja? 

763 

A bejegyzett élettársak egyike holland, a másik pedig magyar állampolgár. Közös 
szokásos tartózkodási helyük Németországban volt az életközösségük felbomlásáig. Ezt 
követően mindkét bejegyzett élettárs visszatért saját hazájába. Melyik jog kerül 
alkalmazásra a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére, amennyiben 
Magyarországon indítanak eljárást annak megszüntetése iránt ? 

764 

A bejegyzett élettársak egyike görög, a másik pedig magyar állampolgár. A bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésére belföldön, magyar anyakönyvvezető előtt került sor. Közös 
szokásos tartózkodási helyük Görögországban volt. Életközösségük megszakadása után a 
magyar fél visszaköltözött Magyarországra, és már másfél éve itt él. A görög fél továbbra 
is Görögországban él. Ha magyar közjegyző előtt indul a bejegyzett élettársi kapcsolat 
megszüntetése iránt, melyik jog kerül alkalmazásra ?  

765 
Magyar és francia állampolgárságú végrendelkező, akinek szokásos tartózkodási helye 
Lyonban van, ausztriai ingatlannal rendelkezik. Végrendeletében melyik jogot (jogokat) 
választhatja az öröklésre ? 



766 
Halálakor német és magyar állampolgársággal egyaránt rendelkező, Ausztriában 
lakóhellyel rendelkező örökhagyó Ausztriában végrendeletet készített. Melyik jog(ok) 
alapján lehet vizsgálni a végrendelet érvényességét a magyarországi hagyatéki eljárásban? 

767 Melyik jogokat választhatja az öröklésre a végrendelkező az alábbi jogok közül 

768 

Az egyik házastárs magyar, a másik német állampolgár, akiknek szokásos tartózkodási 
helye Salzburgban van. Öröklési szerződést kötnének, amelyben egymást kölcsönösen 
örökössé nevezik. Az öröklési szerződés tartalmi érvényességére irányadó jogként 
kiköthetik… 

769 

Magyar állampolgár – aki életvitelszerűen Ausztriában él – öröklési szerződést kíván 
kötni Szlovákiában élő (szlovák állampolgárságú) idős rokonával, aki őt életjáradék 
fejében örökösévé nevezné. Mely jogo(ka)t köthetnek ki a felek az öröklési szerződés 
tartalmi érvényességére ? 

770 

Magyar állampolgár – akinek szokásos tartózkodási helye Ausztriában van – öröklési 
szerződést kíván kötni Kolozsváron élő idős rokonával, aki őt életjáradék fejében 
örökösévé nevezné. Melyik jog irányadó e szerződés megengedettségére és tartalmára (ha 
nem kötnek ki jogot)? 

771 

A különélő házastársak egyike magyar állampolgár (magyarországi szokásos tartózkodási 
hellyel), a másik pedig olasz állampolgár (olaszországi szokásos tartózkodási hellyel). 
Szerződést kötnek egymással, amelyben kölcsönösen lemondanak az egymás utáni 
öröklésről. 

772 Milyen alakiságok mellett élhet az örökhagyó jogválasztással?  
773 Hány formája van a végintézkedésnek a Ptk. szerint?  
774 Milyen végrendelet-fajtákról rendelkezik a Ptk.? 
775 Lehet-e végrendelkezni meghatalmazott útján? 
776 Mikor tekinthető egy okirat végrendeletnek a Ptk. szerint? 
777 Milyen jognyilatkozat a végrendelet? 

778 
A végrendelet, mint egyoldalú jognyilatkozat joghatásának kiváltásához kell-e az örökös 
beleegyezése?  

779 Szerződés-e a halál esetére szóló ajándékozás? 

780 
Érvényes végintézkedés lehet-e az is, ha a jognyilatkozat sem örökösnevezést, sem más 
kifejezett juttatást nem tartalmaz? 

781 Érvényes-e az olyan szóban tett végintézkedés is, amely kizárólag kizárást tartalmaz? 

782 
Igaz-e, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint a végintézkedés tárgya az örökhagyó 
vagyona, így a csupán kizárást vagy kitagadást tartalmazó végintézkedés nem érvényes? 

783 
Mi a hagyaték tárgya, ha az örökhagyó olyan ingatlanára nevez örököst, melyet 
elajándékozott, de az ajándék visszakövetelése iránt már per van folyamatban, és az 
ajándék a hagyaték megnyíltáig az örökhagyó vagyonába nem került vissza? 

784 
Érvényes-e a végrendeleti juttatás, ha az örökhagyó az öröklési szerződéssel már korábban 
lekötött vagyontárgyra nevez végrendeleti örököst a végrendeletében? 

785 
Mi a jogkövetkezménye a más végintézkedés hiányában kizárólag végrendeleti 
végrehajtót nevező végintézkedésnek? 

786 
Végintézkedés-e az örökhagyónak, mint hitelezőnek a kölcsönszerződésben foglalt az a 
nyilatkozata, hogy halála esetén az akkor még fennálló kölcsönkövetelését ki örökölje? 

787 Érvényes-e a teljes egészében ceruzával írt végrendelet? 



788 Ki előtt lehet közvégrendeletet tenni? 

789 
Közreműködő személy-e a közvégrendelet magyar nyelven történő közjegyzői okiratba 
foglalásánál a magyarul nem tudó végrendelkező esetén eljáró tolmács? 

790 
Mi szükséges a korlátozottan cselekvőképes kiskorú öröklési szerződése 
érvényességéhez? 

791 
Érvényes-e a korlátozottan cselekvőképes kiskorú halál esetére szóló ajándékozási 
szerződése? 

792 Érvényes-e az örökhagyó által nem értett nyelven írt közvégrendelet? 

793 
Érvényes-e az a közvégrendelet, amely olyan nyelven készült, melyet a végrendelkező ért 
ugyan, de azon olvasni nem tud? 

794 Milyen nyelven készülhet érvényesen a végrendelet? 

795 
Mi a közjegyzőnél letett végrendelet specialitása a sajátkezűleg írott vagy más által írott 
végrendeletre vonatkozó szabályozás tükrében? 

796 
Készíthető-e érvényes végrendelet az örökhagyó által festékszóró kompresszorral a 
fürdőszoba csempéjére fújva? 

797 
Érvényes-e a végintézkedés, ha az öröklési szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az 
okiratot végrendeleti tanúként is aláírja? 

798 Mit jelent, ha a végintézkedés közjegyzői névaláírás hitelesítéssel van ellátva? 

799 
Amikor a jogszabály a végrendelet érvényességéhez közvégrendeleti formát ír elő, mit 
kell tennie a közjegyzőnek, ha az ügyfél a magánvégrendeletén a névaláírásának 
hitelesítését kéri tőle? 

800 
Az örökhagyó által aláírt írásbeli végrendelet érvénytelen, az örökhagyó egyidejű szóbeli 
nyilatkozata, mint szóbeli végrendelet érvényes lehet-e? 

801 
Ha az örökhagyó által aláírt írásbeli végrendelet azért érvénytelen, mert azt a végrendeleti 
örökös írta le, az örökhagyó egyidejű szóbeli nyilatkozata, mint szóbeli végrendelet 
érvényes-e? 

802 Kizárhatja-e az öröklésből az örökhagyó azt, aki az ági örökösként örököse lehetne? 
803 Ki lehet-e zárni a Magyar Államot az öröklésből? 

804 
Mi történik, ha a dologi hagyományos az örökhagyó halálát megelőzően megszerezte a 
dologi hagyomány tárgyát? 

805 Hogyan kerülhet sor a kötelmi hagyományrendelésre? 

806 
Minek minősül az, ha az örökhagyó az örökösét arra kötelezi, hogy az általa megörökölt 
ingatlant ruházza át az államra? 

807 Minek minősül az, ha a dologi hagyomány jogosultja az örökös? 
808 Milyen szabályok alkalmazandók a közvégrendelet alaki érvényességére vonatkozóan? 

809 
A közjegyző közvégrendeletet készít. Alaki érvényességéhez az okirat minden oldalát 
kötelező oldalszámmal ellátni? 

810 
Milyen végrendeletet tehet érvényesen aki korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a 
cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú személy? 

811 
Milyen végrendeletet tehet érvényesen írásban, aki vak, írástudatlan vagy olvasásra vagy 
nevének aláírására képtelen állapotban van? 

812 
Milyen végrendeletet tehet érvényesen, aki vak, írástudatlan vagy olvasásra vagy nevének 
aláírására képtelen állapotban van? 



813 
A végrendelkező a végrendeletét elejétől végéig maga írja számítógépen, kinyomtatja és 
aláírja. Érvényes-e mint sajátkezűleg írt végrendelet? 

814 
A végrendelkező a végrendeletét elejétől végéig maga írja saját kezűleg, gyorsírással, és 
aláírja. Érvényes-e mint sajátkezűleg írt végrendelet? 

815 
Egy lapból álló kettő oldalas írásbeli magánvégrendeleten nincs feltüntetve 
oldalszámozás. Érvényes végintézkedés lehet-e? 

816 
A végrendelkező a két szomszédját kéri meg, hogy "tanúzzák le" a géppel írt 
végrendeletét, de magát a szöveget nem mutatja meg nekik. Érvényes végintézkedés 
lehet-e? 

817 Kik tehetnek érvényesen közös végrendeletet? 

818 
Köthet-e az örökhagyó érvényesen öröklési szerződést harmadik személynek mint 
kedvezményezettnek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás céljából? 

819 Lehet-e érvényesen végrendeleti rendelkezést tenni öröklési szerződésben? 

820 
Milyen szabályok alkalmazandók az öröklési szerződés alaki érvényességére 
vonatkozóan? 

821 
Milyen szabályok alkalmazandók az öröklési szerződés módosítása és a megszüntetése 
alaki követelményeire vonatkozóan? 

822 
Milyen szabályok alkalmazandók az öröklési szerződés módosítására és a 
megszüntetésére vonatkozóan? 

823 Öröklési szerződéssel lekötött ingatlanát eladhatja-e az örökhagyó? 

824 
Kik köthetnek együtt,  érvényesen, ugyanabba az okiratba foglalt öröklési szerződést, mint 
örökhagyók? 

825 
Jár-e holtig tartó haszonélvezeti jog a túlélő házastársnak az örökhagyókkal szerződő fél 
által örökölt lakásra és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakra vonatkozóan? 

826 Ki köthet az örökhagyóval öröklésről való lemondási szerződést? 

827 
Az örökhagyó szóbeli megállapodást köt egyik fiával, melyben a fiú lemond az apja utáni 
hagyaték rá eső része fele részének megörökléséről. Rendben van ez így?  

828 
Az örökhagyó öröklésről való lemondási szerződést köt egyetlen gyermekével. Kihat-e a 
szerződés az unokák öröklésére is? 

829 
Köthet-e a leszármazó az örökhagyóval olyan tartalmú öröklésról való lemondási 
szerződést, melyben lemondása olyan meghatározott személy javára történik, aki az 
örökhagyó után egyébként nem örököl?  

830 Kik és mikor köthetnek érvényesen rendelkezés várt örökségről tartalmú szerződést? 

831 
Az örökhagyó két fia szóbeli megállapodást köt egymással, melyben a várt örökségük egy 
részéről rendelkeznek. Rendben van ez így?  

832 Halál esetére szóló ajándékozási szerződésre milyen szabályokat rendel alkalmazni a Ptk.? 
833 Milyen juttatásra nézve lehet érvényes a halál esetére szóló ajándékozás? 

834 
A Közjegyzői Törvény szerint milyen okiratokat kell bejegyezni a Végrendeletek 
Országos Nyilvántartásába? 

835 

Mennyi időn belül kell bejegyezni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába annak a 
tényét, ha a közjegyző közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést vagy egyéb, halál 
esetére szóló rendelkezést tartalmazó közjegyzői okiratot készített, illetve ha végrendeletet 
vett letétbe? 



836 
Jogosult-e a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezésére az 
eljárása során a végintézkedést okiratba foglaló, illetve letétbe vevő közjegyző? 

837 
Jogosult-e a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezésére az 
eljárása során a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző? 

838 
Jogosult-e a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezésére a 
végintézkedő kérelmére a végintézkedőre vonatkozó adatkörben bármely közjegyző? 

839 
Jogosult-e a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyzett adatok lekérdezésére az 
országos kamara? 

840 Ki működteti a Végrendeletek Országos Nyilvántartását? 

841 
Be kell-e jegyezni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába annak tényét, ha a 
közjegyző a végintézkedést kihirdette? 

842 
Mennyi időn belül kell bejegyezni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába annak a 
tényét, ha a közjegyző az oda bejegyzett végintézkedést kihirdette? 

843 Milyen adatokat tartalmaz a Végrendeletek Országos Nyilvántartása? 

844 
A Végrendeletek Országos Nyilvántartásával kapcsolatosan van-e teendője a hagyatéki 
eljárást lefolytató közjegyzőnek, ha általa meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzés 
utóörökös nevezést tartalmaz? 

845 
Mennyi időn belül kell bejegyezni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába annak a 
tényét, ha a közjegyző által meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzés utóörökös 
nevezést tartalmaz? 

846 A  VONY tekintetében végintézkedés-e a végrendelet visszavonása vagy módosítása? 

847 
A VONY tekintetében végintézkedés-e az öröklési szerződés, annak módosítása vagy 
megszüntetése? 

848 
A VONY tekintetében a végintézkedés-e az a közjegyzői okiratba foglalt "Nyilatkozat", 
melynek tárgya kizárólag végrendelet visszavonása? 

849 
A VONY-rendelet [4/2009. (III.6.) IRM rendelet] alkalmazásában mit kell 
végintézkedésnek tekinteni? 

850 
Mit kell elvégezni a VONY-ban, ha a közjegyző olyan végintézkedést (pl. közös 
végrendeletet, öröklési szerződést) foglal közjegyzői okiratba, amely több végintézkedő 
rendelkezését, nyilatkozatát is tartalmazza? 

851 
Hogyan kell eljárni, ha a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) bejegyzett 
végintézkedést érintő új végintézkedést (pl. visszavonás, módosítás, kiegészítés, 
megszüntetés, felbontás) foglal okiratba a közjegyző? 

852 
Hogyan jegyzi be a közjegyző a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) az 
általa közokiratba foglalt vagy letétbe vett végintézkedések adatait? 

853 

Hogyan jár el helyesen a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző, ha a Végrendeletek 
Országos Nyilvántartásából (VONY) történő lekérdezés során azt látja, hogy az 
örökhagyónak egy darab "élő", három darab "visszavont", és kettő darab "megszüntetett" 
státuszú végintézkedése van bejelentve a nyilvántartásba? 

854 
Mikortól lett kötelező a közjegyző által okiratba foglalt és nála letett végintézkedések 
adatainak bejegyzése a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY)? 



855 
Mikortól van lehetőség arra, hogy a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) a 
közjegyző által készített és a nála letétbe helyezetteken kívüli végintézkedést is be 
lehessen jegyeztetni? 

856 
Ki végzi a közjegyző által készített és nála letétbe helyezetteken kívüli végintézkedések 
bejegyzését a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY)? 

857 
A közjegyző a hagyatéki eljárásban kihirdetett egy közjegyzői okiratba foglalt 
végintézkedést. Van-e teendője ezzel kapcsolatban a Végrendeletek Országos 
Nyilvántartásában (VONY)? 

858 Ki a közeli hozzátartozó a Ptk. szerint? 
859 Az alábbiak közül ki nem közeli hozzátartozó a Ptk. szerint? 
860 Az alábbiak közül ki nem közeli hozzátartozó a Ptk. szerint? 
861 Az alábbiak közül ki nem közeli hozzátartozó a Ptk. szerint? 
862 Az alábbiak közül ki nem közeli hozzátartozó a Ptk. szerint? 
863 Az alábbiak közül ki nem közeli hozzátartozó a Ptk. szerint? 
864 A Ptk. szerint ki minősül hozzátartozónak? 
865 Az alábbiak közül ki nem hozzátartozó a Ptk. szerint? 
866 Az alábbiak közül ki nem hozzátartozó a Ptk. szerint? 
867 Kik között állhat fenn élettársi kapcsolat a Ptk. szerint? 
868 Ki minősül fogyasztónak a Ptk. szerint? 
869 Mi nem minősülhet kötelem-keletkeztető ténynek? 
870 Ki tanúsít utaló magatartást? 
871 Melyik állítás nem igaz a Ptk. szerinti általános meghatalmazásra? 
872 Melyik állítás helytelen a polgári jogban az elévülésre? 
873 Az alábbiak közül melyik eredményezi a szerződés semmisségét? 

874 
Az alábbiak közül melyik nem eredményezi a szerződés vagy a szerződési feltétel 
semmisségét? 

875 
Az alábbiak közül, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben mely feltétel minősül 
feltétlenül (ellenkező bizonyítás lehetősége nélkül) tisztességtelennek a Ptk. szerint? 

876 
Az alábbiak közül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben mely feltétel minősül 
ellenkező bizonyításig (nem pedig ex lege) tisztességtelennek? 

877 
Mikor jár le a határidő a Ptk. szerint, ha felek a teljesítésre 2014. október 31-én fél évben 
állapodtak meg? 

878 
Mikor jár le a teljesítési határidő a Ptk. szerint, ha a határidő utolsó napja 2015. október 
23. péntek? 

879 Mikor következik be a határozott naphoz kötött jogszerzés a Ptk. szerint? 
880 Milyen formában lehet jogról lemondani vagy abból engedni? 
881 Mikor nem minősül biztosan teljesítettnek a pénztartozás? 
882 Mikor veszi kezdetét az ajánlati kötöttség? 
883 Melyik nem az általános szerződési feltétel konjunktív fogalmi eleme?  
884 A Ptk. 8:1.§ 5. pontja szerinti definíció alapján mi a vagyontárgy Ptk-beli fogalma? 
885 Az alábbiak közül ki nem közeli hozzátartozó a Ptk. szerint? 
886 A Ptk. 8:1.§ 7. pontja szerinti definíció alapján mi a szerződő hatóság Ptk-beli fogalma? 
887 A tőkepiacról szóló törvény és a Ptk. értelmezésében mi nem minősül a tőzsdének? 



888 A Ptk. 8:1.§ 4. pontja szerinti definíció alapján mi a vállalkozás Ptk-beli fogalma? 
889 Az alábbiak közül ki nem rendelkezik többségi befolyással egy jogi személyben? 

890 
Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, 
mely feltételek fennállása esetén pótolhatja ítéletével a bíróság a jogával visszaélő fél 
nyilatkozatát? 

891 
Mely esetekben nem köteles a bíróság hivatalból figyelembe venni azt, hogy a követelés 
bírósági úton nem érvényesíthető? 

892 
A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás 
teljesítésének követelésére. Milyen szolgáltatások teljesítésére/követelésére irányulhat a 
kötelem általánosságban? 

893 Mit jelent a kötelmi jogra vonatkozó közös szabályok diszpozitivitása? 
894 Az alábbiak közül melyik nem minősül kötelem-keletkeztető jogi ténynek? 
895 Az alábbiak közül mely esetben nem minősül megtettnek a jognyilatkozat? 
896 A nem címzett jognyilatkozat mikor válik hatályossá? 

897 
Ha jogszabály a felek jognyilatkozatához legalább írásbeli alakot rendel, akkor a 
jognyilatkozat visszavonása milyen formában tehető meg érvényesen? 

898 Mikor nem minősül írásba foglaltnak egy jognyilatkozat az alábbiak közül? 

899 
Írni nem képes személy írásbeli jognyilatkozata milyen formában nem tehető meg 
érvényesen? 

900 
Az alábbiak közül mely esetben érvényes az olyan személy írásbeli jognyilatkozata, aki 
nem tud olvasni, de nevének aláírására képes? 

901 A másik félhez intézett (címzett) jognyilatkozatot vita esetén hogyan kell értelmezni? 

902 
Ha a képviselő és a képviselt között érdekellentét van, akkor a képviselő által tett 
jognyilatkozatnak mi a jogi megítélése? 

903 
Ha valaki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében 
jognyilatkozatot tesz (álképviselő), akkor az kiválthatja-e a jognyilatkozattal célzott 
joghatást? 

904 
Hány év alatt évül el általánosságban a követelés, ha a felek az írásbeli szerződésükben 10 
évet határoztak meg elévülési időként? 

905 
Mikor évül el általánosságban a követelés, ha a felek az írásbeli szerződésükben a 
követelés elévülését egyező akarattal kizárták? 

906 
A főköveteléstől függő mellékkövetelés elévülésére milyen hatással van az a tény, hogy a 
főkövetelés elévült? 

907 Az alábbi esetek közül melyik eset az, amely nem vezet az elévülés megszakadásához? 

908 
Ha a szerződő felek a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítési ideje tekintetében 
határnapban állapodtak meg, akkor általánosságban mikor kell teljesítenie a 
kötelezettnek? 

909 
Mely feltételek együttes fennállása esetén köteles a jogosult a kötelezett általi teljesítést a 
teljesítési időt megelőzően is elfogadni? 

910 

Ha a Ptk. vagy a felek szerződése eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatás teljesítésének 
helye a jogi személy kötelezettnek a kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye. 
Ha a kötelezettnek több telephelye van, az alábbiak közül melyik telephelyén kell a 
kötelezettnek a szolgáltatást teljesítenie? 

911 
Ha a felek a szerződésükben a teljesítéssel kapcsolatos költségek viselésében nem 
állapodtak meg, hogyan szabályozza a Ptk. a teljesítéssel járó költségek viselését? 



912 

Ha a Ptk. vagy a felek szerződése eltérően nem rendelkezik, a pénztartozás teljesítésének 
helye a jogi személy jogosultnak a kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye. 
Ha a jogosultnak több telephelye van, az alábbiak közül melyik telephelyen kell a 
kötelezettnek a szolgáltatást teljesítenie? 

913 

Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem 
elegendő, feltéve, hogy a jogosult a Ptk. vonatkozó szabályaihoz képest eltérően nem 
rendelkezett és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel, a Ptk. 6:46. §-a szerint az alábbiak 
közül melyik a helyes elszámolási sorrend? 

914 Az alábbiak közül mely követeléssel szemben van helye beszámításnak? 

915 
Mely kötelezettség teljesíthető bírósági letétbe helyezés útján, ha a jogosult a kötelezett 
részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el? 

916 
Az alábbiak közül mely esetben köteles a jogosult a kötelezett hozzájárulása nélkül is 
elfogadni a részére harmadik személy által felajánlott teljesítést? 

917 
Távollévő szerződő felek között tett ajánlat esetén az alábbiak közül mely esetben nem 
szűnik meg az ajánlattevő ajánlati kötöttsége? 

918 
Ha az ajánlat megtételére és az elfogadásra nem ugyanazon a helyen kerül sor (távollévők 
közötti szerződés), a Ptk. alapján mi tekintendő a szerződéskötés helyének? 

919 

Írásbeli alakhoz kötött ingó adásvételi szerződés megköthető-e olyan módon, hogy az 
eladó az ügyletre vonatkozó szerződést egyetlen példányban, budapesti közjegyző előtt, 
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel írja alá, míg az ügyletre vonatkozó szerződésnek szó 
szerint egyező (az eladó által alá nem írt) másodpéldányát a vevő egyetlen példányban, 
pécsi közjegyző előtt, szintén közjegyzői aláírás-hitelesítéssel írja alá, majd a felek 
egymásnak kölcsönösen megküldik az általuk aláírt okiratot? 

920 
Ha a felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek 
(előszerződés), akkor az alábbiak közül melyik eset bekövetkezése esetén nincs lehetőség 
a szerződés megkötésének megtagadására? 

921 
Ha az adásvételi szerződés tárgya ingó dolog, akkor az alábbiak közül melyik válasz 
tartalmazza a felek azon főkötelezettségeit, amelyek közül valamennyi minimálisan 
szükséges ahhoz, hogy a felek között adásvételi szerződés jöjjön létre? 

922 
Ingatlan adásvételi szerződés esetén legfeljebb meddig tartható fenn az eladó 
tulajdonjoga? 

923 
Ingatlan adásvételi szerződés esetén mikor száll át a kárveszély viselése, ha az eladó az 
adásvétel tárgyát képező ingatlan birtokát a vevő tulajdonjogának az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vevőre átruházza? 

924 
Ha a felek az adásvételi szerződésben a költségek viselése tekintetében nem állapodtak 
meg, akkor a Ptk. rendelkezései szerint mely költségeket köteles az eladó viselni? 

925 
Ha a felek az adásvételi szerződésben a költségek viselése tekintetében nem állapodtak 
meg, akkor a Ptk. rendelkezései szerint mely költségeket köteles a vevő viselni? 

926 
Fogyasztói adásvétel esetén mikor száll át a kárveszély a vevőre, ha a fuvarozót a vevő 
bízta meg és a fuvarozót nem az eladó ajánlotta? 

927 Az alábbi esetkörök közül melyik esetében van helye az ajándék visszakövetelésének? 

928 
Az alábbiak közül melyik esetben szűnik a felek között létrejött bizalmi vagyonkezelési 
szerződés? 



929 
Az alábbiak közül melyik esetben nem szűnik a felek között létrejött bizalmi 
vagyonkezelési szerződés? 

930 Az alábbiak közül melyik akarathiba nem vezet(het) a szerződés érvénytelenségéhez? 

931 
Fogyasztó szerződésben szereplő érvénytelen rendelkezés esetén az alábbiak közül 
melyikben lesz érvényes a szerződés (melyik esetben alkalmazható a részleges 
érvénytelenség)? 

932 
Ha a bérlő a dolgot a bérbeadó hozzájárulása nélkül adja albérletbe vagy engedi át másnak 
használatra, akkor milyen felelősség terheli a bérlőt ezen harmadik személy 
magatartásáért? 

933 
Ha a bérlő a dolgot a bérbeadó hozzájárulásával adta albérletbe vagy más használatába, 
akkor milyen felelősség terheli a bérlőt ezen harmadik személy magatartásáért? 

934 

A bérbeadó és a bérlő egy mezőgazdasági gépre vonatkozóan húsz napos határozott 
időtartamra bérleti szerződést kötött, bérleti díjként a teljes bérleti időszakra 200.000,- Ft 
került meghatározásra, azonban a felek a bérleti díj megfizetésének időpontja tekintetében 
nem állapodtak meg. Mikor és mekkora összegű bérleti díjat fizetett meg a bérlő a 
bérbeadónak (hogyan alakul a felek elszámolása), ha a bérleti időszak alatt öt napig a 
dolgot a bérlő saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatta és a felek a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával jártak el? 

935 

Ingatlan bérbeadóját megillető törvényes záloggal összefüggésben, ha a bérlő kifogásolja 
a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a bérbeadó a követelésére teljes 
fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is 
megakadályozta, milyen határidőn belül köteles a bérbeadó törvényes zálogjogát bírósági 
úton érvényesíteni? 

936 

Ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a 
bérlemény területén levő vagyontárgyain. Ha a bérlő kifogásolja a zálogjog fennállását, de 
a bérbeadó törvényes zálogjogát nyolc napon belül bírósági úton nem érvényesítette, 
akkor ennek milyen jogkövetkezménye lesz? 

937 
Ingó dologra vonatkozó, határozatlan időre kötött bérleti szerződés esetén – ha a felek 
havi bérleti díj fizetésében állapodtak meg – hogyan és milyen felmondási idővel 
szüntethető meg a szerződés, ha bérbeadó a rendes felmondási jogát kívánja gyakorolni? 

938 
Lakásbérletre vonatkozó, határozatlan időre kötött bérleti szerződés esetén – ha a felek 
havi bérleti díj fizetésében állapodtak meg – hogyan és milyen felmondási idővel 
szüntethető meg a szerződés, ha bérbeadó a rendes felmondási jogát kívánja gyakorolni? 

939 

Termőföldre vonatkozó, határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérleti szerződés 
esetén – ha a felek éves bérleti díj fizetésében állapodtak meg – milyen időpontra és 
milyen felmondási idővel szüntethető meg a szerződés, ha bérbeadó a rendes felmondási 
jogát kívánja gyakorolni? 

940 
Az alábbi esetek közül melyik alapján nincs helye a kölcsönszerződés hitelező általi 
felmondásának? 

941 
Az alábbi esetek közül melyik alapján van helye a felhasználási célhoz nem kötött 
kölcsönszerződés hitelező általi felmondásának? 

942 
A hitelező és az adós egymással kölcsönszerződést kötöttek. Mi a jogkövetkezménye 
annak, ha az adós a kölcsönösszeget nem veszi igénybe? 

943 
A hitelező és az adós egymással kölcsönszerződést kötöttek. Mi a jogkövetkezménye 
annak, ha az adós a kölcsönösszeget nem veszi igénybe? 



944 Mikor jön létre a szerződéssel alapított ingatlan jelzálogjog? 
945 Mikor jön létre a hatósági határozaton alapuló ingatlan jelzálogjog? 
946 Mikor jön létre a törvényes ingatlan jelzálogjog? 

947 
Mivel jön létre a szerződéssel alapított kézizálogjog, ha a zálogszerződés megkötését 
követően adja át a zálogtárgyat a zálogkötelezett a zálogjogosultnak? 

948 
A kézizálog-fedezet védelmére vonatkozó jogok a zálogkötelezettel szemben mikortól 
illetik meg a zálogjogosultat? 

949 Mely feltételek együttes fennállása esetén jön létre dologi hatállyal a zálogjog? 
950 Az alábbiak közül melyik feltétel hiányában nem jön létre a zálogjog dologi hatállyal? 
951 Az alábbiak közül melyik kötelezettség nem terheli ex lege a zálogkötelezettet? 

952 
A zálogszerződésben az alábbiak közül mely módon nem határozhatják meg a 
zálogtárgyat? 

953 
Az alábbi esetek közül mely esetben nem köthető meg érvényesen a fogyasztónak 
minősülő zálogkötelezettel a zálogszerződés? 

954 Az alábbiak közül milyen formában nem jöhet létre zálogszerződés? 

955 
Az alábbiak közül mely feltétel bekövetkezése szükséges ahhoz, hogy a biztosítéki 
kötelezett által óvadékba adott papír alapú formában kibocsátott részvényeken a 
biztosítéki jogosult óvadéki joga dologi hatállyal létrejöjjön? 

956 Mely esetben nem jön létre kézizálogjog az alábbiak közül? 

957 
Mely időponttól kezdve hatályos harmadik személyekkel szemben a zálogjogosulti 
bizományos kijelölése? 

958 
Hogyan élhet a zálogjogosult a zálogjogosulti bizományos bejegyzésének tartama alatt a 
zálogjogból fakadó jogaival? 

959 Az alábbiak közül mely követelés nem biztosítható zálogjoggal? 
960 Mely vagyonelemekre nem terjed ki a zálogjog az alább felsoroltak közül? 
961 Mikor tekintendő a zálogjog egyetemlegesnek? 

962 
Az alábbiak közül mely állításra igaz, hogy az ott meghatározott vagyontárgyra törvény 
erejénél fogva keletkezik zálogjog? 

963 
Mely elemet nem tartalmazza kötelezően a hitelbiztosítéki nyilvántartás minden 
bejegyzett zálogjog vonatkozásában? 

964 Milyen módon történhet a fizetésiszámla-követelést terhelő jelzálogjog érvényesítése? 

965 
Ha a zálogjogosult kielégítési jogát bírósági végrehajtási eljáráson kívüli módokon 
kívánja gyakorolni, az alábbiak közül mely kielégítési módot nem választhatja? 

966 
Ha a zálogjogosult kielégítési jogát a zálogtárgy értékesítése útján kívánja gyakorolni, az 
alábbiak közül kinek nem köteles a jogosult az értékesítési szándékáról előzetes értesítést 
küldeni? 

967 
Ha a zálogjogosult kielégítési jogát a zálogtárgy értékesítése útján kívánja gyakorolni, 
mely esetben nem jogosult előzetes értesítés nélkül a zálogjogosult a zálogtárgyat 
értékesíteni? 

968 
Milyen hosszúságú határidőt kell szabni a zálogkötelezettnek arra, hogy a zálogjogosult 
általi értékesítés céljára az ingó zálogtárgyat bocsássa a zálogjogosult birtokába? 

969 
Milyen hosszúságú határidőt kell szabni a zálogkötelezettnek arra, hogy a zálogjogosult 
általi értékesítés céljára az ingatlan zálogtárgyat – a lakóingatlan kiürített állapotban való 



birtokba bocsátására vonatkozó kötelezettséget ide nem értve – bocsássa a zálogjogosult 
birtokába? 

970 
Milyen hosszúságú határidőt kell szabni a zálogkötelezettnek arra, hogy a zálogjogosult 
általi értékesítés céljára a lakóingatlannak minősülő zálogtárgyat kiürített állapotban 
bocsássa a zálogjogosult birtokába? 

971 Az alábbiak közül mely esetben nem szűnik meg a zálogjog? 

972 
Az alábbiak közül mely esetben szerez az ingó dolog vevője zálogtól mentes tulajdonjogot 
akkor is, ha az ingó dolgot annak korábbi tulajdonosa zálogba adta? 

973 
Az alábbiak közül mely esetben szerez az ingó dolog vevője zálogtól mentes tulajdonjogot 
akkor is, ha az ingó dolgot annak korábbi tulajdonosa zálogba adta? 

974 
A zálogjogosult az alábbiak közül mely esetben nem köteles a kézizálogjog 
kötelezettjének a dolgot visszaadni? 

975 
Milyen pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség 
biztosítására nem vállalható kezesség az alábbiak közül? 

976 Felel-e a kezes a kötelezett ellen folytatott per és végrehajtás költségeiért? 

977 
Globális kezességvállalás esetén a jogosultnak – a Ptk. 6:418.§ (1) bekezdésében foglalt 
általános tájékoztatási kötelezettségein túl – miről kell még késedelem nélkül tájékoztatnia 
a kezest? 

978 Készfizető kezességvállalás esetén perelhető-e együtt a kötelezett és a kezes? 

979 

Ha adásvételi szerződésükben a felek a vételár részletekben történő teljesítésében 
állapodtak meg, melyre tekintettel a vevő a vételár első részletét az eladónak már 
megfizette és ezen első részletet a felek szerződése egyben foglalóként is megjelölte, mi a 
jogkövetkezménye az eladóra nézve (az eladó kötelezettségei szempontjából) annak, ha az 
eladó szerződésszegése miatt hiúsul meg a szerződés teljesítése? 

980 

Ha adásvételi szerződésükben a felek a vételár részletekben történő teljesítésében 
állapodtak meg, melyre tekintettel a vevő a vételár első részletét az eladónak már 
megfizette és ezen első részletet a felek szerződése egyben foglalóként is megjelölte, mi a 
jogkövetkezménye a vevőre nézve (a vevő jogai szempontjából) annak, ha az eladó 
szerződésszegése miatt hiúsul meg a szerződés teljesítése? 

981 
Ha a felek szerződésükben foglalót kötöttek ki, mi a jogkövetkezménye annak, ha egyik 
fél felelősségi körébe sem eső okból hiúsul meg a szerződés teljesítése? 

982 
Ha a felek szerződésükben foglalót kötöttek ki, mi a jogkövetkezménye annak, ha 
mindkettő fél felelőssége megállapítható a szerződés teljesítésének meghiúsulásáért? 

983 
Ha a felek szerződésükben foglalót kötöttek ki és a szerződés teljesítését a foglalót adó fél 
megtagadja, a foglaló elveszítése mellett hogyan alakulnak a felek szerződéses 
kötelezettségei? 

984 
Ha a felek az adásvételi szerződésükben az eladói teljesítés megtagadása esetére írásban 
meghiúsulási kötbér fizetését kötötték ki és az eladó hibásan teljesít, az alábbiak közül 
mire jogosult a vevő? 

985 
Ha a felek az adásvételi szerződésükben az eladó hibás teljesítése esetére írásban hibás 
teljesítési kötbér fizetését kötötték ki és az eladó hibásan teljesít, az alábbiak közül mire 
jogosult a vevő? 



986 

A felek szerződése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezte magát arra az esetre, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Ha a kötelezett a szerződést 
megszegi, de a jogosultnak kára nem keletkezett, érvényesítheti-e a pénzösszeg fizetésére 
irányuló igényét a jogosult? 

987 

A felek szerződésükben a kötelezett nem teljesítése (szerződésszegése) esetére 
meghiúsulási kötbér fizetését kötötték ki, továbbá abban is megállapodtak, hogy a kötbér 
megfizetésének esedékessé válása esetén – amennyiben a kötelezett a meghiúsulási kötbér 
összegét esedékességkor nem fizetné meg, azaz a kötbér fizetésével késedelembe esik – a 
kötelezett a kötbér meg nem fizetett összege után késedelmi kamatot is köteles fizetni. 
Milyen fizetési kötelezettsége van a kötelezettnek, ha a meghiúsulási kötbér a kötelezett 
nem teljesítése (szerződésszegése) miatt esedékessé vált és a kötelezett a kötbért a 
jogosultnak nem fizette meg? 

988 

A felek egymással 10.000.000,- Ft-os hitelkeret rendelkezésre tartásáról szóló szerződést 
kötöttek, amely alapján az adós által lehívásra kerülő kölcsönök és járulékaik (ügyleti 
kamat, költségek) visszafizetésének biztosítékaként legfeljebb 10.000.000,- Ft erejéig 
harmadik személy kezességet vállalt. A felek a hitelszerződésüket oly módon 
módosították, hogy az hitelkeret alapján igénybe vehető kölcsönök maximális 
tőkeösszegét 12.000.000,- Ft-ra emelték fel, azonban a kezestől a felek a 
szerződésmódosításhoz nem kértek hozzájárulást. Mi a joghatása a szerződés-
módosításnak a biztosítékként szolgáló, a jogosult és a harmadik személy közötti kezesi 
szerződésre? 

989 

A felek egymással 10.000.000,- Ft-os hitelkeret rendelkezésre tartásáról szóló szerződést 
kötöttek, amely alapján az adós által lehívásra kerülő kölcsönök és járulékaik (ügyleti 
kamat, költségek) visszafizetésének biztosítékaként legfeljebb 10.000.000,- Ft erejéig 
harmadik személy kezességet vállalt. A felek a hitelszerződésüket oly módon 
módosították, hogy az hitelkeret alapján igénybe vehető kölcsönök maximális 
tőkeösszegét 8.000.000,- Ft-ra csökkentették, azonban a kezestől a felek a 
szerződésmódosításhoz nem kértek hozzájárulást. Mi a joghatása a szerződés-
módosításnak a biztosítékként szolgáló, a jogosult és a harmadik személy közötti kezesi 
szerződésre? 

990 
Globális kezességvállalás esetén mi a jogkövetkezménye annak, ha a kezes határozatlan 
időre vállalt kezesi helytállási kötelezettséget? 

991 
Ha ugyanazért a kötelezettségért több kezes egymásra tekintet nélkül vállalt – készfizető 
kezességvállalásnak nem minősülő – kezességet, egymás közötti viszonyukban hogyan 
alakul a kezesek helytállási kötelezettsége a jogosulttal szemben? 

992 
Mi a joghatása annak, ha fogyasztói kezességvállalás esetén a kezességvállalás jogosultja 
a fogyasztónak minősülő kezest nem tájékoztatja a kezességi szerződés megkötését 
megelőzően a Ptk. 6:430.§ (1) bekezdése szerint? 

993 
Vállalhat-e fogyasztó a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló valamennyi 
kötelezettségéért vagy meghatározott jogviszony alapján fennálló valamennyi 
kötelezettségéért kezességet? 

994 
Az alábbiak közül melyik esetben kell alkalmazni a fogyasztói kezességvállalás 
szabályait? 



995 

A garanciavállalást tartalmazó szerződésben a garantőr egy kölcsönszerződés alapján 
keletkezett követelésnek az adós általi megfizetéséért garanciát vállalt. A 
garanciaszerződés alapján a garantőr milyen kifogásokat érvényesíthet, ha a 
garanciavállalást jogosultja igénybe kívánja venni a garanciát? 

996 
Az alábbiak közül melyik esetben nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű a 
garancia szerződés alapján a garanciavállalás jogosultja által a garantőrnek küldött – a 
garanciavállalás teljesítésére irányuló – fizetési felszólítás? 

997 
Határozatlan időre vállalt garancia esetén – ha a felek a garanciaszerződésben ettől 
eltérően nem rendelkeztek – hogyan szüntethető meg a garanciavállalás a garantőr által? 

998 
Hogyan rendelkezik a Ptk. a fogyasztónak minősülő természetes személy által garantőri 
minőségben (kötelezettként) kötött garanciaszerződés érvényessége tekintetében? 

999 Mit tanúsít hitelesen a hitelbiztosítéki nyilvántartás? 

1000 

Ki felel a hitelbiztosítéki nyilvántartásban rögzített zálogjognak a valósággal való 
egyezőségéért, ha a zálogjog bejegyzésére a zálogkötelezett társaság állandó képviselője 
által tett hitelbiztosítéki nyilatkozat alapján a zálogjogot közjegyző rögzítette a 
hitelbiztosítéki nyilvántartásban? 

1001 

Ha a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő regisztrációját (és azzal egyidejűleg 
azonossági nyilatkozat rögzítését is) kérő személy egy gazdasági társaság nevében, annak 
állandó képviselőjeként kíván eljárni, az állandó képviselő milyen módon tudja 
képviseleti jogosultságát a közjegyző részére igazolni a regisztráció és az azonossági 
nyilatkozat rögzítése során? 

1002 
Az alábbiak közül mely esetben nem hivatkozhat jóhiszeműségére a pénzügyi 
lízingszerződéssel érintett gépjárművek tulajdonjogát megszerezni kívánó jogszerző? 

1003 

Az alábbiak közül melyik hitelbiztosítéki nyilatkozatnak a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásban történő rögzítésével jön létre a zálogjog dologi hatállyal, amennyiben a 
zálogjogosult és a zálogkötelezett megkötötte a kapcsolódó zálogszerződést és a 
zálogkötelezett már megszerezte a zálogtárgy feletti rendelkezési jogot? 

1004 

Az alábbiak közül melyik az a hitelbiztosítéki nyilatkozat, amelynek a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásban történő rögzítésével nem jön létre a zálogjog dologi hatállyal akkor sem, 
ha a zálogjogosult és a zálogkötelezett már megkötötte a kapcsolódó zálogszerződést és a 
zálogkötelezett már megszerezte a zálogtárgy feletti rendelkezési jogot? 

1005 
Az alábbiak közül melyik esetben nem rögzíthető a zálogkötelezettnek a zálogjognak a 
hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló nyilatkozata? 

1006 

Mi lesz a sorsa a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjognak, ha a zálogjog 
törlése iránt a zálogkötelezett tesz törlési nyilatkozatot, de a zálogjogosult rendszerüzenet 
elérhetővé tételétől számított harminc napon belül nem tesz a zálogjogi bejegyzés 
fenntartására irányuló nyilatkozatot a hitelbiztosítéki nyilvántartásba? 

1007 
Mi lesz a sorsa a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjognak, ha a zálogjog 
törlése iránt a zálogjogosult tesz törlési nyilatkozatot? 

1008 
Mi lesz a sorsa a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjognak, ha egyes 
zálogtárgyak zálogjog alóli kiengedésének bejegyzése (a zálogjog módosítása) iránt a 
zálogjogosult tesz módosítási nyilatkozatot? 

1009 
Melyik nyilatkozatot nem kötelező az egészségügyi önrendelkezés körében közokiratba 
foglaltan megtenni? 



1010 
Melyik nyilatkozatot lehet az egészségügyi önrendelkezés körében kizárólag közokiratba 
foglaltan megtenni? 

1011 Mely időponttól kezdve tekinthető jogképesnek az ember? 

1012 
Ha az a magzat jogainak megóvása érdekében szükséges, a Ptk. 2:3.§ (2) bekezdése 
alapján kinek a kérése rendelhet gyámot a gyámhatóság, ha a gyámrendelés nem 
hivatalból történik? 

1013 Az alábbiak közül mely esetben nyilvánítja holtnak a bíróság az eltűnt személyt? 
1014 Ki kérheti az eltűnt személy holtnak nyilvánítását? 

1015 

Az alábbiak közül melyik az a jognyilatkozat, amely akkor is semmisnek tekintendő, ha 
azt cselekvőképtelen állapotban tette a nyilatkozattevő, azonban a jognyilatkozat 
tartalmából és megtételének körülményeiből arra lehet következtetni, hogy annak 
megtétele a fél cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna? 

1016 Az alábbiak közül melyik személy rendelkezik teljes cselekvőképességgel? 

1017 
Az alábbi jognyilatkozatok közül mely jognyilatkozatot nem tehet meg a korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül? 

1018 
Az alábbi jognyilatkozatok közül mely jognyilatkozatot nem tehet meg érvényesen 
gyámhatósági jóváhagyás nélkül a kiskorú törvényes képviselője? 

1019 
Mely szerv dönt cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka 
közötti vitában első fokon? 

1020 
Kizárólag mely személyek kérhetik a bíróságtól az ügyei vitelére képtelen, teljesen 
cselekvőképtelennek minősülő személy gondnokság alá helyezését? 

1021 
Kizárólag mely személyek kérhetik a bíróságtól a gondnokság alá helyezés 
megszüntetését? 

1022 
Teljesen cselekvőképtelen nagykorú személy gondnokául – feltéve, hogy közötte és a 
gondnokul kirendelni kívánt személy között nem áll fenn érdekellentét – az alábbiakban 
felsorolt személyek közül kit rendelhet ki legelőször gondnoknak a gyámhatóság? 

1023 
Az alábbiak közül mely esetben van helye a gondnok felmentésének a gondnoki tisztsége 
ellátása alól? 

1024 
Nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy teljes 
korlátozása esetére milyen formában nem tehet a Ptk. 2:39.§-a szerinti előzetes 
jognyilatkozatot az alábbiakban felsoroltak közül? 

1025 Az alábbiak közül melyik magatartás minősül személyiségi jog sérelmének? 
1026 Az alábbiak közül melyik magatartás nem minősül személyiségi jog sérelmének? 
1027 Mi a know-how (védett ismeret) Ptk-beli fogalma? 

1028 
Akinek a személyiségi jogát a bíróság jogerős döntése alapján a jogsértő nem felróható 
módon sértette meg, az a sérelmet szenvedett személy az alábbiak közül mit nem 
követelhet? 

1029 

A magyar nemzethez, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez 
tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy 
kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtétől 
számított milyen határidőben jogosult a közösség bármely tagja személyiségi jogát 
érvényesíteni? 



1030 

A magyar nemzethez, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez 
tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy 
kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem esetén a közösség tagja a 
személyiségi jogok megsértésével összefüggésben a Ptk. által általánosságban biztosított 
lehetőségek/szankciók közül melyiket nem érvényesítheti? 

1031 

Az alábbiak közül melyik az a jognyilatkozat, amely nem tekintendő semmisnek akkor, ha 
azt a nyilatkozattevő cselekvőképtelen állapotban tette és a jognyilatkozat tartalmából és 
megtételének körülményeiből arra lehet következtetni, hogy annak megtétele a fél 
cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna? 

1032 
Melyik nyilatkozatot nem kötelező az egészségügyi önrendelkezés körében közokiratba 
foglaltan megtenni? 

1033 
Melyik nyilatkozatot lehet az egészségügyi önrendelkezés körében kizárólag közokiratba 
foglaltan megtenni? 

1034 
Mikor veszti hatályát a cselekvőképes beteg életmentő és életfenntartó beavatkozásokat 
későbbi cselekvőképtelenség esetére előre visszautasító közokiratba foglalt nyilatkozata? 

1035 

A beteg előzetesen közokiratba foglalt nyilatkozatot tett, amelyben jövőbeli 
cselekvőképtelensége esetére az életmentő, életfenntartó beavatkozásokat szabályosan 
visszautasította. Az alábbi okok közül melyek nem képezhetik akadályát a visszautasító 
nyilatkozat érvényesülésének? 

1036 
Milyen szakvélemény bemutatása szükséges a cselekvőképes beteg életmentő és 
életfenntartó beavatkozásokat későbbi cselekvőképtelenség esetére előre visszautasító 
nyilatkozata közokiratba foglalásához? 

1037 
Mikor van lehetőség a betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy 
életmentő beavatkozások visszautasítására? 

1038 
Milyen formában vonható vissza a cselekvőképes beteg életmentő és életfenntartó 
beavatkozásokat későbbi cselekvőképtelenség esetére előre visszautasító közokiratba 
foglalt nyilatkozata? 

1039 
Köteles-e a petesejt adományozásról szóló nyilatkozatot a donor közokiratba foglaltan 
megtenni? 

1040 Melyik nyilatkozat tehető meg kizárólag közokiratban? 

1041 
Ki foglalhatja közokiratba az életfenntartó, életmentő egészségügyi beavatkozást 
visszautasító nyilatkozatot? 

1042 Mely nyilatkozatot nem szükséges közokiratba foglalni? 
1043 Az alábbiak közül mi szüntetheti meg a jogképességet? 
1044 Mik a holtnak nyilvánítás feltételei? 
1045 Mi a joghatása annak, ha a holtnak nyilvánított személy előkerül? 
1046 Ki nem kérheti az eltűnt személy holtnak nyilvánítását? 
1047 Melyik állítás helytelen a holtnak nyilvánítás kapcsán? 

1048 
Mit tehet érvényesen csak gondnoka hozzájárulásával az adott ügycsoportok 
vonatkozásában cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy? 

1049 Hogyan tehető előzetes jognyilatkozat? 
1050 Melyik nem a kötelező gyámrendelés esete? 
1051 A gyámhatóság elsősorban kit rendel gyámnak? 



1052 
Az alábbiak közül ki jogosult a gyermek törvényes képviseletének ellátására vagyoni 
ügyekben? 

1053 
Melyik jognyilatkozat megtételére jogosult a korlátozottan cselekvőképes kiskorú 
gyermek a törvényes képviselő és a gyámhatóság hozzájárulása nélkül? 

1054 A holtnak nyilvánító határozat módosítását és hatályon kívül helyezését ki kérheti? 

1055 
Mi a halál időpontja a holtnak nyilvánítás esetén, ha a körülmények mérlegelése nem 
vezet eredményre? 

1056 Alkalmas-e joghatás kiváltására a jogképességet korlátozó jognyilatkozat? 

1057 
Előzetes jognyilatkozat alkalmas-e joghatás kiváltására, ha nem jegyzik be az előzetes 
jognyilatkozatok nyilvántartásába? 

1058 Milyen formában vonható vissza a közokiratba foglalt előzetes jognyilatkozat? 
1059 Hol módosítható az előzetes jognyilatkozat? 
1060 Az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba vétele iránti kérelmet ki terjeszti elő? 

1061 
Az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba vétele iránti eljárásban főszabály szerint 
melyik bíróság illetékes? 

1062 
Hány napon belül köteles az előzetes jognyilatkozatot közokiratba foglaló közjegyző az 
illetékes bíróságnak az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba vétele iránti kérelmet 
megküldeni? 

1063 Mikor hatályosul az előzetes jognyilatkozat? 
1064 Cselekvőképtelen személy jognyilatkozatának milyen joghatása van főszabály szerint. 

1065 
Egy tíz éves gyermek munkájával szerzett jövedelme erejéig vállalhat-e érvényesen 
kötelezettséget? 

1066 
A 17 éves korlátozottan cselekvőképes kiskorú tehet-e érvényesen az apai elismerő 
nyilatkozat teljes hatályához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot? 

1067 Cselekvőképtelen állapotban tehető-e érvényes végintézkedés? 
1068 A gondnokság alá helyezést ki kérheti az alábbiak közül? 

1069 
Mikor helyezheti a kiskorút a bíróság cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen 
korlátozó gondnokság alá? 

1070 Mikor rendel a gyámhatóság gyámot a magzat részére? 

1071 
Kiskorú ingatlanvagyonának megterheléséhez mikor nem szükséges a gyámhatóság 
jóváhagyása? 

1072 
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú hogyan vállalhat érvényesen – munkával szerzett 
jövedelmét meghaladóan - ellenérték nélkül kezességet?  

1073 
Hozzájárulhat-e a gyámhatóság a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően 
korlátozott személy vagyona terhére történő ingyenes juttatáshoz, jogokról ellenérték 
nélküli lemondáshoz vagy közcélra történő felajánláshoz?  

1074 
Többes gondnokrendeléskor, ha a gondnokság alá helyezett személy mindkét szülője vagy 
két közeli hozzátartozója vállalja a gondnokságot, milyen módon járhatnak el a 
gondnokok? 

1075 A helyettes gondnok mikor járhat el? 
1076 Ki tehet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot? 
1077 Milyen időpontot követően tehető meg a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat? 



1078 
Főszabály szerint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a 
származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 
korlátozott személy hogyan tehet érvényesen apai elismerő nyilatkozatot?  

1079 A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatra milyen alaki szabályok vonatkoznak? 

1080 
Hogyan vonható vissza a közjegyzői okiratba foglalt teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat? 

1081 
Reprodukciós eljáráshoz az élettársak az élettársi kapcsolat fennállását milyen módon 
igazolhatják? 

1082 Reprodukciós eljárás iránti kérelem milyen alaki szabályok szerint tehető? 
1083 Reprodukciós eljárás céljából ki adományozhat ivarsejtet? 

1084 
Reprodukciós eljárás céljából, meghatározott recipiens számára történő felhasználásra női 
ivarsejt-adományozására az adományozó és a recipiens közötti milyen rokoni kapcsolat 
fennállása esetén kerülhet sor? 

1085 
A 17. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú tehet-e érvényesen 
reprodukciós eljárás elvégzésére irányuló kérelmet? 

1086 
Tehető-e érvényes apai elismerő nyilatkozat más férfi apaságának megállapítása iránt per 
folyamatban léte alatt? 

1087 
Egy tíz éves kislány érvényesen rendelkezhet-e az általa örökölt egymillió forint készpénz 
felett? 

1088 Halottból szervnek átültetés céljából történő eltávolítására mikor kerülhet sor?  
1089 Az ideiglenes gondnok mikor jogosult eljárni? 

1090 
Előzetes jognyilatkozatot tett személy (gondnokolt) cselekvőképességének korlátozását 
követően kérheti-e az előzetes jognyilatkozatban foglalt rendelkezés alkalmazásának a 
mellőzését? 

1091 
A donor szervet adományozó közokiratba foglalt beleegyező nyilatkozatát mikor, milyen 
formában vonhatja vissza? 

1092 Mik a jogi személy általános fogalmi elemei a Ptk. szerint? 

1093 
Mikor köteles helytállni a jogi személyek jogutód nélküli megszűnése esetén annak 
tartozásaiért a korlátozott felelősségű tag? 

1094 A jogi személy létesítésekor minden esetben el lehet-e térni a Ptk. rendelkezéseitől? 
1095 Kik minősülnek a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek? 

1096 
A részvénytársaság alapszabályát közjegyzői okiratba foglalták. A közjegyzői okiratba 
foglalásától számítva mennyi időn belül kell bejelenteni az alapítást a nyilvántartó 
bíróságnak? 

1097 
Üzletrész öröklése esetén az üzletrész felosztásához szükség van-e a taggyűlés 
hozzájárulására? 

1098 Az alábbiak közül ki lehet az alapítandó, Nagyi Sonkája Bt. beltagja? 
1099 Kötheti-e a társaság beleegyezéséhez a részvény átruházását a részvénytársaság? 
1100 Köthető-e szerződéssel elővásárlási jog részvényre? 
1101 Az alábbiak közül mi minősül részvényutalványnak? 

1102 
Mi a cég fogalma a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény szerint? 

1103 Mikor rendeli el a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindítását? 
1104  Az új Ptk. családjogi könyvének alapelvei alkalmazhatóak-e az élettársi kapcsolatra? 



1105 
 Milyen esetben korlátozható a gyermek saját családjában történő nevelkedéséhez fűződő 
joga? 

1106  Mit jelent a házasság és a család védelmének elve? 
1107  Mit értünk a házastársak egyenjogúságának elve alatt? 

1108 
 Ki jogosult pert indítani a házasság létezésének vagy nem létezésének megállapítása 
iránt? 

1109  Mikor érvénytelen a kiskorú személy által kötött házasság? 
1110  Mi a jogkövetkezménye a cselekvőképtelen állapotban kötött házasságnak? 
1111  Mikor nem tekinthető érvénytelennek a házasság? 
1112  Kötelező-e a közvetítői eljárás a házassági bontóperben? 
1113  Kire terjed ki a házasságot felbontó ítélet hatálya? 
1114  Mi a házasság megszűnésének időpontja? 

1115 
 Igényelhet-e tartást volt házastársától a házastárs a házassági életközösség megszűnését 
követő öt év elteltét követően? 

1116 
 Kik jogosultak a közjegyző előtt megállapodást kötni a tartás egyszeri juttatással történő 
szolgáltatásáról? 

1117  Milyen időbeli hatállyal bír a házassági vagyonjogi szerződés? 
1118  Az alábbi vagyoni elemek közül melyik nem tartozik a különvagyon körébe? 
1119  Az alábbi vagyoni elemek közül melyik tartozik a közös vagyon körébe? 

1120 
 Amennyiben a házastársak közötti szerződés érinti valamely vagyontárgy közös 
vagyonhoz tartozását, milyen esetben hatályos harmadik személlyel szemben? 

1121 
 Melyik házastárs jogosult használni a vagyonközösséghez tartozó, de az egyik házastárs 
egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának céljára szolgáló vagyontárgyat? 

1122  Milyen módon gyakorolja tagsági jogait a szövetkezeti tag házastárs? 

1123 
 Mi a következménye annak, ha a házassági vagyonközösséghez tartozó vagyontárgy 
használata és kezelése során az egyik házastárs nem veszi figyelembe megfelelően a 
másik házastárs érdekeit? 

1124 
 Az alábbi költségek és kiadások közül melyeket kell elsősorban a közös vagyonból 
fedezni? 

1125  Mi a házassági vagyonközösség bírósági megszüntetésének jogkövetkezménye? 
1126  Milyen esetekben szűnik meg a házassági vagyonközösség? 
1127  Ki igényelheti a közös vagyon megosztását a vagyonközösség megszűnése esetén? 
1128  Mely költségeket kötelesek közösen viselni a vagyonelkülönítésben élő házastársak? 
1129  A házassági vagyonjogi szerződést a házastársak milyen esetekben szüntethetik meg? 

1130 
 Mi az alaki követelménye a lakáshasználat előzetes szerződéses rendezésének a 
házastársak esetében? 

1131 
 Amennyiben a házastársak a lakáshasználatot előzetesen rendező szerződésben 
megállapodnak arról, milyen módon biztosítják a lakáshasználatra jogosult gyermekük 
további lakhatását, kiterjed-e a szerződés hatálya a később születendő gyermekekre? 

1132  Ki tarthat igényt a lakáshasználati jog ellenértékének megtérítésére? 
1133  Mi az élettárs tartásra való jogosultságának feltétele? 

1134 
 Mi az élettársi tartás egyszeri juttatással történő teljesítéséről szóló megállapodás 
alakszerűségi követelménye? 



1135 
 Amennyiben a bíróság az élettársak osztott lakáshasználatát rendeli el, ki kérheti a 
lakáshasználat újrarendezését? 

1136  Az alábbi tények közül melyik nem keletkeztet apai jogállást? 
1137  Az alábbi tények közül melyik keletkeztet apai jogállást? 
1138  Mi a vélelmezett fogamzási idő? 
1139  Melyek a feltételei a reprodukciós eljáráson alapuló apasági vélelem fennállásának? 
1140  Melyik hatóságnál tehető teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat? 
1141  Milyen feltételek esetén alapozza meg bírósági határozat az apasági vélelmet? 
1142  Mikor nem lehet megtámadni az apasági vélelmet? 
1143  Az alábbi ítéletek közül melyik az, ami nem mindenkivel szemben hatályos? 
1144  Az alábbi ítéletek közül melyik az, ami nem mindenkivel szemben hatályos? 
1145  Melyik állítás része a közös vagyonhoz tartozás vélelmének? 
1146  Az alábbiak közül melyik nem a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének esete? 
1147  Az alábbiak közül melyik a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének feltétele? 
1148  Mi a megítélése a kiskorú által létesíteni kívánt bejegyzett élettársi kapcsolatnak? 
1149  Keletkeztet-e apasági vélelmet a bejegyzett élettársi kapcsolat? 
1150  Milyen nyilvántartásba jegyzik be a bejegyzett élettársi kapcsolatot? 

1151 
 Minden esetben alkalmazni kell a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi 
kapcsolatra? 

1152  Fogadhatnak-e örökbe közösen gyermeket a bejegyzett élettársak? 
1153  Részt vehetnek-e a bejegyzett élettársak humán reprodukciós eljárásban? 

1154 
 Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén viselheti-e a bejegyzett élettárs volt férje 
nevét a házasságra utaló toldással? 

1155 
 Hogyan minősül annak a személynek a házassága, aki a házasság megkötésekor 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt állt? 

1156  A házasság megszűnésének esetei: 

1157 
 Melyek azok a házastársak közötti szerződések, amelyek érvényességéhez minősített 
alakiság kapcsolódik? 

1158  Mikor válik közös vagyonná a külön vagyonhoz tartozó vagyontárgy? 
1159  Az alábbi vagyonelemek közül melyik minősül közös vagyonnak? 

1160 
 Milyen szabályokat kell alkalmazni a vagyonközösséghez tartozó tárgyak használatára és 
kezelésére az életközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben? 

1161 
 Hogyan kell eljárnia a házastársnak a gazdasági társaságban fennálló tagsági jogainak 
gyakorlása során? 

1162 
 Milyen formai követelménye van az egyik házastársnak a másik házastárs által a 
vagyonközösség fennállása alatt kötött szerződéshez való hozzájárulásnak? 

1163 
 Hogyan felel harmadik személlyel szemben az a házastárs, aki a másik házastárs 
szerződése folytán gazdagodott? 

1164 
 Hogyan felel házastársával szemben az a házastárs, aki a másik hozzájárulása nélkül köti 
meg a házastársát is terhelő szerződést? 

1165  A vagyonközösség megszűnését követően ki igényelheti a közös vagyon megosztását? 

1166 
 Mikor lehet helye a közös életvitel körében elhasznált vagy felélt különvagyon 
megtérítésének? 



1167  Hogyan kell kiadni a vagyonközösség megszűnésekor meglévő különvagyont? 
1168  Lehet-e meghatalmazással házassági vagyonjogi szerződést kötni? 

1169 
 Mikor hatályos harmadik személyekkel szemben a házassági vagyonjogi szerződés 
módosítása? 

1170  Mi a házassági vagyonjogi szerződés módosításának alaki érvényességi kritériuma? 
1171  Mi a közszerzemény? 
1172  Milyen módon követelhető a közszerzemény megosztása? 
1173  Mi az élettárs és a házastárs közötti sorrend az őket megillető tartás vonatkozásában? 

1174 
 Keletkeztet-e apasági vélelmet az anyának az eredményes reprodukciós eljárás 
lefolytatását követően a gyermek születéséig terjedő időszakban más férfival létrejött 
házassága? 

1175  Hogyan támadhatja meg az apasági vélelmet egy 15 éves gyermek? 

1176 
 Amennyiben a vélelmezett apát megtévesztéssel vették rá a teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat megtételére, mikor indíthat pert a vélelem megdöntése iránt? 

1177 
Amennyiben a vélelmezett apát jogellenes fenyegetéssel vették rá a teljes hatályú apai 
elismerő nyilatkozat megtételére, mikor indíthat pert a vélelem megdöntése iránt? 

1178 
 Az alábbi személyek közül melyik jogosult a kiskorú gyermek három éves koráig pert 
indítani az apasági vélelem megdöntése iránt? 

1179  Ki a gyermek anyja a Ptk. alapján? 
1180  Lehet-e anyasági pert indítani jogi képviselő közreműködésével? 
1181  Részt vehet-e humán reprodukciós eljárásban a bejegyzett élettárs? 
1182  Hogyan szűnik meg a bejegyzett élettársi kapcsolat a közjegyző előtt? 
1183  Létesíthet-e kiskorú személy bejegyzett élettársi kapcsolatot? 
1184  A bejegyzett élettársi kapcsolatra alkalmazhatók-e az új Ptk. szabályai? 

1185 
 A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztásáig terjedő 
időben milyen közös vagyoni ingóságokkal rendelkezhet a házastárs a másik házastárs 
hozzájárulása nélkül? 

1186 
 Mikor szükséges a gyámhatóság hozzájárulása a házassági vagyonjogi szerződés 
érvényességéhez? 

1187 
 Mekkora rész illeti meg a házastársat a közszerzeményi vagyonból a közszerzemény 
megosztásakor? 

1188 
 Hogyan alakul a gyermek névviselése, ha a bíróság az apasági vélelem megdöntése iránti 
kérelemnek helyt ad? 

1189 
 Mikor rendelheti el a bíróság az egyik házastárs kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás 
osztott használatát? 

1190  Mit jelent az osztott lakáshasználat? 
1191  Ki jogosult a negatív megállapítási per megindítására? 

1192 
 Van-e helye az apaság bírói úton történő megállapításának, ha a származás reprodukciós 
eljárás eredménye? 

1193  Milyen esetekben szűnik meg az élettársi tartáshoz való jog? 
1194  Hogyan érvényesíthető visszamenőlegesen az élettársi tartási igény? 
1195  Hogyan kell teljesíteni a házastársi tartást? 
1196  Milyen mértékű lehet a kötelezettel szemben érvényesíthető összes tartási igény? 



1197  Az alábbiak közül melyik házasság nem minősül érvénytelennek? 
1198  Mikor lehet pert indítani a házasság érvénytelenítése iránt? 

1199 
Mi pótolja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése törvényes feltételeinek igazolását a 
felek bármelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében? 

1200 
 A közös vagyoni hányad értékének meghatározásánál figyelembe kell-e venni az 
esetleges értékváltozást? 

1201 
 Milyen érvényességi követelménye van az életközösség fennállása alatt a házastársak 
között létrejött csereszerződésnek? 

1202  Mikor lehet nemperes eljárásban megdönteni az apaság vélelmét? 
1203  Milyen státusa lehet az apaság megállapítása iránti perben a kiskorú gyermeknek? 
1204 Mi által jön létre az élettársi kapcsolat?  
1205 Milyen nemű két személy élhet élettársi kapcsolatban?  
1206 Hol szabályozza a Ptk. az élettársi viszonyt?  

1207 
Hol tartalmazza a Ptk. azokat a rendelkezéseket, amelyek valamennyi élettársra 
vonatkoznak?  

1208 Fennállhat-e az élettársaknak mással házassága?  
1209 Fennállhat-e az élettársaknak mással életközössége? 
1210 Keletkeztet-e státuszt az élettársi kapcsolat? 
1211 Mi határolja el az élettársi kapcsolatot és a bejegyzett élettársi kapcsolatot? 
1212 Mikor szűnik meg az élettársi kapcsolat? 
1213 Mi az élettársi vagyonjogi szerződés? 
1214 Mikor érvényes az élettársi vagyonjogi szerződés? 
1215 Mikor hatályos harmadik személyekkel szemben az élettársi vagyonjogi szerződés? 
1216 Milyen jellegű az élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer? 

1217 
Hogyan részesülnek az élettársak a törvényes élettársi vagyonjogi rendszerben a 
vagyonszaporulatból? 

1218 
Mi a helyzet akkor, ha a törvényes élettársi vagyonjogi rendszerben az élettársak 
szerzésben való közreműködésének aránya nem állapítható meg?    

1219 Mi az élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer lényege? 

1220 
Hogyan alakul az élettársak vagyoni helyzete a törvényes vagyonjogi rendszerben az 
együttélés alatt? 

1221 
Mi szükséges ahhoz, hogy az élettársak a közösen használt lakás életközösség megszűnése 
utáni használatáról előzetesen szerződésben érvényesen megállapodhassanak? 

1222 Mit jelent az élettársak életközössége? 
1223 Hol szabályozza az élettársi lakáshasználatot a Ptk.? 

1224 
Milyen szabály vonatkozik az élettársi közös lakás használatában történő megegyezésre, 
amennyiben az élettársak az életközösség megszűnése után állapodnak meg? 

1225 Mi az örökbefogadás célja?  
1226 Kik között teremt az örökbefogadás rokoni kapcsolatot?  
1227 Milyen kapcsolatban élő személyek fogadhatnak örökbe közösen gyermeket?  
1228 Egyedülálló személy fogadhat-e örökbe gyermeket?  
1229 Hogyan keletkezik az örökbe fogadott gyermek tekintetében a rokoni kapcsolat?  
1230 Mi az örökbefogadás két fő típusa és melyik az elsődleges?  



1231 Min alapul a gyermek névviselése elsődlegesen? 

1232 
Ki kezeli a gyermek vagyonát akkor, ha a gyermek azzal a kikötéssel kap vagyont, hogy 
azt a szülei nem kezelhetik?  

1233 
Hogyan adhatnak egymásnak a gyermek vagyonának kezelésére vonatkozóan a szülői 
felügyeletet közösen gyakorló szülők meghatalmazást? 

1234 Hogyan kezelik főszabályként a szülők a gyermek vagyonát?  
1235 Hogyan kell eljárniuk a szülőknek a gyermekük vagyonkezelése során?  
1236 Ki korlátozhatja a szülők vagyonkezelői jogát és mikor?  

1237 
Mikor kell a szülőknek a gyermek értéktárgyait, amennyiben azokat nem kell készen 
tartani, a gyámhatóságnak átadni?  

1238 Milyen módon korlátozhatja a gyámhatóság a szülők vagyonkezelői jogát?  
1239 Melyik állítás igaz a szülő vagyonkezelői jogára nézve?  
1240 Melyik állítás igaz a gyermek részére kirendelhető eseti gyámra?  

1241 
A szülő érdeke mikor ellentétes a gyermekével olyan mértékben, amely kizárja azt, hogy 
eljárjon törvényes képviselőként?  

1242 Hogyan rendezi a Ptk. a gyermek elhelyezésének kérdését?  
1243 Hogyan rendezhetik a szülők a szülői felügyeletet különélésük idejére?  
1244 Mikor van lehetőség a gyermek harmadik személynél való elhelyezésére?  
1245 Mit jelent a szülői felügyelet bíróság általi rendezése?  
1246 Mit jelent a közvetítés a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben?  

1247 
Külön élő szülők esetén mik lehetnek közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok 
főszabályként? 

1248 Mely kérdésekre terjednek ki a közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok főszabályként? 
1249 Milyen kötelezettségei vannak a (tartást nem ideértve) a különélő szülőnek?  

1250 
Van-e annak a szülőnek a gyermekkel kapcsolattartási joga, akinek szünetel a szülői 
felügyeleti joga?  

1251 Mi a tartalma a szülő és gyermeke közötti kapcsolattartásnak? 

1252 
Ki rendelkezik hatáskörrel arra nézve, hogy a különélő szülő és a gyermek 
kapcsolattartásáról döntsön?  

1253 
Kiterjed-e a kapcsolattartás joga arra, hogy a különélő szülő a kapcsolattartás ideje alatt a 
gyermeket külföldre vigye nyaralni?  

1254 Mikor von maga után a kapcsolattartás kártérítési kötelezettséget?  
1255 Milyen kapcsolattartási formákat ismer?  
1256 Mi a családbafogadás?  
1257 Mi a gyermek családbafogadásának következménye?  
1258 Megszűnhet-e a szülő szülői felügyeleti joga a törvény alapján?  
1259 Megszüntetheti a bíróság a szülő szülői felügyeleti jogát?  
1260 Milyen rendszerben szabályozza a Ptk. a törvényen alapuló tartást?  
1261 Milyen alapfeltételek mellett jogosult valaki rokontartásra?  
1262 Mely személyek hiánya vezet ahhoz, hogy valaki alappal rokontartást követelhessen?  
1263 Nagykorúak rokontartási követelése esetén milyen magatartásra hivatkozhat a kötelezett?    
1264 Mit jelent a jogosult rokontartásra való érdemtelensége?  



1265 
Köteles-e a rokon főszabályként saját tartását veszélyeztetni annak érdekében, hogy 
rokonát eltartsa?  

1266 
Hogyan áll fenn a törvényen alapuló tartási kötelezettség egyenesági és oldalági rokonok 
között?  

1267 Ki a mostohagyermek?  
1268 Ki a nevelőszülő?  
1269 Ki a gyermekvédelmi nevelőszülő?  
1270 Hogyan alakul a tartásra jogosultág sorrendje a gyermekek között?  

1271 
Hogyan alakul a tartásra való jogosultság a kiskorú gyermek, házastárs, szülő 
viszonylatában?  

1272 Mi határozza meg a rokontartás mértékét?  
1273 Mi tartozik a jogosult indokolt szükségletei körébe?  
1274 Hogyan alakul a tartás módja?  
1275 Hogyan kell a tartásdíjat meghatározni?  
1276 Hogyan rendeli el a bíróság a tartás időtartamát?  
1277 Megállapodhatnak-e a felek a rokontartásban?  
1278 Hogyan érvényesíthető a tartási igény? 
1279 Hogyan szűnik meg a tartási kötelezettség a jogosult halálával?  

1280 
Mikor kérhető a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának módosítása alappal a 
bíróságtól?  

1281 Hogyan alakul a kiskorú gyermek rászorultsága?  

1282 
Hogyan alakul a már nem kiskorú, de középfokú iskolai tanulmányokat folytató gyermek 
rászorultsága?  

1283 Mi a kiskorú gyermek tartásának főszabálya a szülő terhére vonatkozóan?  
1284 Mennyiben lehet a kiskorú gyermek tartását vagyontárgy egyszeri juttatásával teljesíteni?  
1285 Hogyan használható fel a gyermek vagyonának állaga eltartására?   

1286 
Melyik állítás igaz arra az esetre, ha a kiskorú gyermek tartását a szülő pénzösszeg 
egyszeri juttatásával teljesíti?     

1287 A gyermektartásdíj bírósági meghatározása tekintetében melyik állítás igaz? 
1288  A kiskorú gyermek vonatkozásában az ún. rendkívüli kiadásoknak is jelentősége van.  

1289 
Kiskorú gyermek tartása esetén milyen jelentősége van annak, hogy a gyermek kivel él 
együtt?  

1290 
A bíróság a kötelezett átlagos jövedelméhez képest hogyan határozza meg a tartásdíj 
mértékét?    

1291 Milyen a továbbtanuló nagykorú gyermek helyzete a tartása tekintetében?  
1292 Milyen a nagykorú gyermek helyzete a tartása tekintetében?  
1293 Mikor követelhet szüleitől a továbbtanuló nagykorú gyermek tartást?  
1294 Melyik állítás igaz a továbbtanuló nagykorú gyermek tartására?  
1295 Mikor nem köteles a szülő továbbtanuló nagykorú gyermekét tartásban részesíteni? 

1296 
Milyen jelentősége van a kapcsolattartásnak a továbbtanuló nagykorú gyermek 
érdemtelensége tekintetében?  

1297 Ki a nevezett gyám?  
1298 Mely gyermek áll gyámság alatt?  
1299 Mit jelent a kötelező gyámrendelés?  



1300 Hogyan alakul a gyám számadási kötelezettsége?  
1301 Ki a rendelt gyám?  
1302 Melyik állítás igaz a gyermekvédelmi gyámsággal kapcsolatban?  
1303 Mikor kell a gyámnak az általa kezelt vagyonról végszámadást előterjesztenie?  
1304 Mit jelent az, hogy a képviseleti jog általános? 
1305 Melyik jognyilatkozatot lehet csak személyesen megtenni? 
1306 Melyik jognyilatkozatot lehet csak személyesen megtenni? 
1307 Az ENYER-be történő bejegyzés esetén képviselő útján eljárhat-e a fél? 
1308 Milyen jogügylet a meghatalmazás? 
1309 Min alapulhat a képviseleti jog? 
1310 Mikor foglalja magában a megbízás a meghatalmazást? 
1311 Mi a különbség a megbízás és a meghatalmazás között? 
1312 Kinek/kiknek kell aláírni a meghatalmazást? 
1313 Mikor alapul a képviseleti jog jogszabályon? 
1314 Mikor alapul a képviseleti jog jogszabályon? 
1315 Korlátozható-e a képviselő jogköre? 
1316 Hol helyezkedik el a Ptk-ban a képviseletre vonatkozó (általános) rendelkezés? 
1317 Hol rendelkezik a Ptk. a közvetett képviseletről? 
1318 A képviselő és a képviselt közötti érdekellentét esetében eljárhat-e a képviselő? 
1319 Mely esetben zárja ki a törvény érdekellentét esetén a képviselt megtámadási jogát? 
1320 Mkor valósul meg álképviselet az alábbi esetek közül? 
1321 Mi az álképviselet az alábbi esetek közül? 
1322 Kihez kell intézni a meghatalmazást? 
1323 Milyen alakszerűségek szükségesek a meghatalmazáshoz? 

1324 
Ingatlan adásvételi szerződés megkötésére adott meghatalmazás milyen alaki kellékhez 
kötött? 

1325 Meddig érvényes a meghatalmazás? 
1326 Meddig hatályos az általános meghatalmazás? 
1327 Mit kell tartalmaznia a meghatalmazásnak? 
1328 Kötelessége-e a meghatalmazottnak a képviseletet ellátnia? 

1329 
Meghatalmazás alapján képviselhet-e korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy? 

1330 Mikor köteles a képviselő eljárni a képviselt nevében? 
1331 A meghatalmazás visszavonásának jogáról le lehet-e mondani? 
1332 A meghatalmazás korlátozásának jogáról le lehet-e mondani? 
1333 Mikor hatályos harmadik személy irányában a meghatalmazása korlátozása? 
1334 Mikor hatályos harmadik személy irányába a meghatalmazása visszavonása? 

1335 
A régi Ptk. hatálya alatt adott 5 évnél hosszabb vagy határozatlan időre szóló általános 
meghatalmazás legkésőbb mikor veszti hatályát? 

1336 Mi az általános meghatalmazás fő ismérve? 
1337 Magában foglalja-e a megbízás a meghatalmazást? 
1338 Mi a joghatása a képviselő által megtett jognyilatkozatnak? 
1339 Ki adhat meghatalmazást a gazdasági társaság képviseletében való eljárásra? 



1340 
Ha a szerződés nincs alakszerűséghez kötve, általános meghatalmazás milyen formában 
tehető? 

1341 
A külföldön kiállított meghatalmazás Magyarországon történő felhasználásához szükség 
van-e az általános szabályok szerinti kellékeken túl túl egyéb alaki kellékre? 

1342 
Mikor vélelmezhető az, hogy a meghatalmazó és a meghatalmazott között érdekellentét 
van? 

1343 
Mi a helyes eljárás a hagyatéki eljárás során, ha az érdekelt nevében megjelent képviselő, 
képviseleti jogát nem igazolja? 

1344 Ki képviseli a kiskorút a hagyatéki eljárásban? 
1345 Adhat-e a jogi személy általános meghatalmazást? 
1346 Ki látja el a jogi személy törvényes képviseletét? 

1347 
Adhat-e az ügyvezető a saját nevében közokiratban általános meghatalmazást a gazdasági 
társaság munkavállalójának? 

1348 Képviseletre feljogosított munkavállaló átruházhatja-e képviseleti jogát? 
1349 Van-e különbség a polgári anyagi jogi és a polgári eljárásjogi képviselet között? 

1350 
Fizetési meghagyásos eljárásban mi a közjegyző feladata, ha azt észleli, hogy a kérelmen 
nem a Pp  67. §-ában megjelölt képviselő szerepel a jogosult meghatalmazottjaként? 

1351 Hogyan kell elbírálni több meghatalmazott esetén az egymástól eltérő nyilatkozatokat? 

1352 
Képviselet szempontjából az ügygondnokra kinek a jogállására vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni a hagyatéki eljárásban? 

1353 Ki járhat el a hagyatéki eljárás során meghatalmazottként? 

1354 
Mely jogszabály határozza meg, hogy a hagyatéki eljárásban képviselet szempontjából ki 
minősül hozzátartozónak? 

1355 Képviselet szempontjából ki minősül hozzátartozónak? 
1356 Ki nem lehet meghatalmazott a polgári peres eljárásban? 

1357 
Lehet-e szóban meghatalmazást adni a polgári peres eljárásban, ha más módon 
meghatalmazás adására nincs lehetőség? 

1358 
Mi a teendője a közjegyzőnek, ha a hagyatéki tárgyalásra becsatolt magánokiratba foglalt 
meghatalmazás külföldön kelt, azonban nincs felülhitelesítve? 

1359 
Mi a teendője a közjegyzőnek, ha a hagyatéki tárgyalásra beérkezett meghatalmazás nem 
teljes bizonyító erejű (nincs két tanú) magánokiratba foglalt? 

1360 Készíthet-e a közjegyző aláírás hitelesítést, ha az aláíró felet meghatalmazott képviseli? 

1361 
A házasságkötéssel nagykorúságot szerzett kiskorú lehet-e meghatalmazott peres 
eljárásban? 

1362 Szükséges-e az ügyvédnek adott meghatalmazáson tanúk alkalmazása? 
1363 Ki végrendelkezhet képviselő útján? 
1364 Meghatalmazott léte esetén kötelező-e idézni a felet is a hagyatéki tárgyalásra? 

1365 
Csupán a maghatalmazás - megbízás nélkül - kötelezi-e a maghatalmazottat a 
képviseletre? 

1366 Fizetési meghagyásos eljárásban a képviselet milyen jogszabályon alapul? 

1367 
Fmh végrehajtási ügyben az adós ismeretlen helyen tartózkodik, ezért a jogutódlásról 
hozott végzést nem lehet neki kézbesíteni. Hogyan folytatja az eljárást a közjegyző? 

1368 Fel kell-e olvasni a felmondást tartalmazó jegyzőkönyvet? 
1369 Mikor nem kötelező felolvasni a felmondást tartalmazó jegyzőkönyvet? 



1370 Alá kell-e írnia a nyilatkozattevőnek a felmondást tartalmazó jegyzőkönyvet? 
1371 Tartalmaznia kell- e a felmondásnak a vélelmezett kézbesítésről szóló tájékoztatást? 

1372 
Közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása esetén - a szerződés 
felmondását követően - a jogosult a végrehajtást melyik közjegyzőnél indíthatja meg? 

1373 
Az ügyfél az általa magánokiratba foglalt felmondás közlését kéri. Mi a teendője a 
közjegyzőnek ezzel a felmondó nyilatkozattal? 

1374 
Az ügyfél felmondás közlését kéri. A közjegyzőnek szó szerint kell-e a felmondó 
nyilatkozat szövegét jegyzőkönyvbe foglalnia? 

1375 Mi a felmondás? 

1376 
Mi a következménye annak, ha a felmondás, mint jognyilatkozat közlésének tanúsítására 
felkért közjegyzőhöz a postán tértivevényes küldeményként a másik fél címére feladott 
felmondás „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza? 

1377 
Jognyilatkozat közlésének tanúsítása esetén a jognyilatkozat hatályosulására mely 
jogszabály rendelkezései az irányadóak? 

1378 Milyen jellegűek a felmondás közlésére vonatkozó anyagi jogi rendelkezések? 
1379 Milyen jellegűek a felmondás közlésére vonatkozó rendelkezések? 

1380 

A felek a szerződésben megállapodtak, hogy a felmondást a szerződés rendelkezései 
szerinti címre történt postára adást követő 6. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Mi a 
jogkövetkezménye, ha arról a címről a  felmondás a „címzett ismeretlen” jelzéssel 
érkezett vissza? 

1381 
Ellátható-e végrehajtási záradékkal a közokiratba foglalt zálogszerződés, ha a felek a 
zálogkötelezetti helytállás feltételeként az adóssal szembeni felmondásnak a 
zálogkötelezettel való közlését határozták meg? 

1382 
Ellátható-e végrehajtási záradékkal a közokiratba foglalt kölcsönszerződés, ha a feltétel 
vagy időpont bekövetkezését közokirat nem tanúsítja? 

1383 Kell-e a felmondásnak összeget tartalmazni? 
1384 Mi a felmondás kötelező tartalmi eleme? 

1385 
Lehet-e a felmondásba foglalt összegnél magasabb összegre végrehajtási záradékkal 
ellátni az okiratot? 

1386 Felmondás nyomán indult végrehajtási eljárásban milyen összegre folyhat a végrehajtás? 

1387 
Az adós a közokiratba foglalt szerződést, olyan súlyos módon megszegte, hogy a 
szerződés felmondásának van helye. Milyen faladata van a közjegyzőnek, ha a jogosult az 
okirat végrehajtási záradékkal történő ellátását szeretné? 

1388 Melyek a felmondás közlésének mozzanatai? Sorolja fel az összeset! 
1389 Milyen okiratot készít a közjegyző a nyilatkozat közlése során? 
1390 Módosítható-e a felmondásról szóló közjegyzői okiratba  foglalt jognyilatkozat? 
1391 Szükséges-e a felmondás hatályosságához az, hogy azt a címzett átvegye? 

1392 
Joghatályos-e a felmondás, ha nem kereste jelzéssel érkezik vissza a küldemény 
tértivevénye? 

1393 
A kötelmi jog általános szabályai szerint a nyilatkozatok kézbesítéséről a feleknek meg 
kell-e állapodniuk a szerződéskötés során? 

1394 
Végrehajtási eljárás során az adós milyen jogorvoslattal élhet a felmondás jogosságának 
tárgyában? 



1395 Melyik közjegyző illetékes a kölcsönszerződés felmondásának közokiratba foglalására? 

1396 
Egyetemleges kötelezettek esetén a végrehajthatósághoz elég-e a felmondást csak az 
egyik kötelezettel közölni? 

1397 
Egyetemleges kötelezettek esetén beállnak-e a felmondás hatályai, ha csak az egyik 
kötelezettel közölték? 

1398 
Vizsgálhatja-e a közjegyző a felek közötti teljesítések és azok elszámolása helyességét a 
végrehajtás elrendelése során? 

1399 
Vizsgálhatja-e a közjegyző a felek közötti teljesítések és azok elszámolása helyességét a 
szerződés felmondásának közjegyzői okiratba foglalásakor? 

1400 
Mit tanúsít a tartozás összegéről szóló hitelezői nyilatkozatról készült közjegyzői 
ténytanúsítvány? 

1401 
Mit tanúsít a banknál vezetett számláról és a vonatkozó banki bizonylatokról készült 
közjegyzői tanúsítvány? 

1402 
Melyik törvény alapján kell a felmondást a végrehajtás elrendelése körében közokiratnak 
tanúsítani? 

1403 Állíthat-e ki a közjegyző nyilatkozat vagy értesítés közléséről tanúsítványt? 
1404 Mit lát el a közjegyző végrehajtási záradékkal? 

1405 
Melyik jogintézmény szabályait kell alkalmazni a szerződés felmondására a Polgári 
Törvénykönyv szerint? 

1406 
Melyik jogintézmény szabályait kell alkalmazni a szerződéstől való elállásra a Polgári 
Törvénykönyv szerint? 

1407 
Közjegyzői okirat alapján mikor van helye végrehajtási záradék kiállításának a közjegyzői 
törvény, illetve a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint? 

1408 
Mit kell kötelezően tartalmaznia a közjegyzői okiratnak ahhoz, hogy a közjegyző 
végrehajtási záradékkal láthassa el? 

1409 
Záradékolható-e a keretbiztosítéki jelzálogszerződés, anélkül, hogy a követelés lejártát 
közokirat tanúsítaná? 

1410 
Az általános szabályok szerint a felmondásra jogosult hogyan szüntetheti meg a 
szerződést? 

1411 A Ptk. szerint a felmondás alakszerűségére milyen szabály az irányadó? 
1412 Mikor hatályosul a szerződés felmondása? 

1413 
Az alábbiak közül mikor jogosult a hitelező azonnali hatállyal felmondani a 
kölcsönszerződést? 

1414 
A Ptk. szabálya szerint, mikor jogosult a hitelező a kölcsönszerződést az adós megfelelő 
biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani? 

1415 Létezik-e az azonnali hatályú felmondás intézménye hitelügyletben? 

1416 
Közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés teljesítési határideje 2019. április 20., a 
kölcsönadó 2019. június 12. napján végrehajtási záradék kibocsátását kéri a közjegyzőtől. 
Szükséges-e a végrehajtás elrendeléséhez, bármilyen más okiratot csatolni? 

1417 Ha a szerződést magánokiratban felmondták, fel lehet-e mondani még egyszer? 

1418 

Két cég közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződésének teljesítési határideje 2019. 
április 20., a kölcsönadó cég 2019. június 12. napján végrehajtási záradék kibocsájtását 
kéri a közjegyzőtől, a kölcsönvevő  cég időközben felszámolási eljárás hatálya alá került. 
Elrendelhető-e a végrehajtás ? 



1419 
Mi az általános mértéke a végrehajtási kérelem előterjesztéséért a közjegyzőnek fizetendő 
díjnak?  

1420 
Milyen közjegyzői díj fizetendő, ha a végrehajtást kérő ugyanazon közjegyzői okirat 
alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett 
adóssal szemben egyidejűleg kéri? 

1421 Az alábbiak közül mi nem minősül értékpapírnak? 
1422 Az alábbiak közül mi nem minősül értékpapírnak? 
1423 Az alábbiak közül mi nem minősül értékpapírnak? 
1424 Az alábbiak közül mi nem minősül értékpapírnak? 
1425 Az alábbiak közül mi nem minősül értékpapírnak? 

1426 
Értékpapírnak minősülnek- e a következők: az állampapír, a befektetési jegy, a kockázati 
tőkealap-jegy és az ideiglenes kockázati tőkealap-jegy? 

1427 
Értékpapírnak minősülnek- e a következők: a kárpótlási jegy, a közraktári jegy és a 
részvény? 

1428 
Értékpapírnak minősülnek- e a következők: az ideiglenes részvény, a jelzáloglevél, a letéti 
jegy? 

1429 Értékpapírnak minősülnek- e a következők: a kincstárjegy, a kötvény, a csekk, a váltó? 

1430 
Kovács István hogyan ruházhatja át a saját, nyomdai úton, 2014. március 15-én előállított 
részvényét? 

1431 Elegendő-e az értékpapír átruházásához az átruházónak a toldatra vezetett aláírása? 

1432 
Elveszíti-e névre szóló jellegét az az értékpapír, amelyet az új jogosult megnevezése 
nélkül ruháztak át? 

1433 Forgalomképes-e a negatív rendeleti záradékot tartalmazó értékpapír? 
1434 Jogellenes-e a váltó átruházása, ha a forgatás útján való átruházást a kibocsátó kizárta? 

1435 
Hogyan alakul a jogok átszállása és a kifogások helyzete az értékpapír átruházásakor, ha 
az új jogosult jóhiszemű? 

1436 Mi történik az értékpapír forgatmány útján átruházásakor? 
1437 Mi nem minősül értékpapírnak? 
1438 Miben különbözik a dematerializált és a nyomdai úton előállított értékpapír? 
1439 Mit jelent a kifogáskorlátozás az értékpapírok esetén? 

1440 
Az átruházni kívánó fél nyilatkozata szerint az értékpapír toldatán szereplő legutolsó 
aláírás nem attól származik, akitől ő az értékpapírt megszerezte. Tovább értékesítheti-e az 
értékpapírt az értékpapírjogi joghatásokkal együtt? 

1441 Mit szerez meg az értékpapír minden új, jogszerű szerzője? 
1442 Mit eredményez az értékpapír átruházásáról szóló szerződés felmutatása? 
1443 Melyik állítás helyes? Dematerializált részvény öröklése esetén 

1444 
Mit tesz a közjegyző akkor, ha a váltóóváskor a váltó jogosultjának nem teljesít a váltó 
kötelezettje? 

1445 Az alábbiak közül mi minősülhet értékpapírnak? 
1446 Milyen jog illeti meg az eladót, ha a vételár összegére kiállított váltót fogad el a vevőtől? 
1447 Milyen joghatás kiváltására alkalmas a teljes forgatmány? 
1448 Mit jelent az értékpapírjogban az alaki legitimáció? 
1449 Fejezze be a mondatot! A központi értékpapírszámlán 



1450 Az alábbiak közül melyik nem minősül értékpapírnak? 

1451 
Az alábbi esetek közül az értékpapír kibocsátóját mikor nem terhelik az értékpapírba 
foglalt követelések? 

1452 
A tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtásakor az ingatlant jelzálogjog terheli. A 
kérelem alapjául szolgáló adásvételi szerződés tehermentes tulajdonszerzésre vonatkozó 
kikötése akadálya-e a tulajdonjog bejegyzésének? 

1453 
Ingatlan adásvételi szerződésen alapuló tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtásakor az 
ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog terheli. Hogyan dönt a 
kérelemről az ingatlanügyi hatóság? 

1454 
Az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett zálogjog jogosultja a biztosított követeléssel 
együtt a zálogjogot is másra ruházza át. Mi a teendő a zálogjogi bejegyzést illetően? 

1455 
Milyen módon állapítja meg az ingatlanügyi hatóság a beadvány elintézése függőben 
tartását? 

1456 Mit tanúsít a tulajdoni lapon feltüntetett széljegy? 
1457 Mikor kell a beadvány elintését függőben tartani? 

1458 
Milyen eljárási cselekményt végez az ingatlanügyi hatóság, ha a beadvány elintézését 
rangsorban előrébb álló beadvány elintézése akadályozza? 

1459 

Az ingatlan-nyilvántartásban milyen módon tudja az egyéni vállalkozást tulajdonosként 
feltüntetni a gazdasági tevékenységét egyéni vállalkozói minőségben folytató természetes 
személy ha a tulajdonában álló üzlethelyiséget kizárólagosan az egyéni vállalkozói 
tevékenysége körében kívánja használni?  

1460 Állhat-e ingatlan az egyéni cég tulajdonában? 

1461 
 Szerződéssel átruházható-e a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező 
lakóházzal beépített ingatlan tulajdonjoga? 

1462 
Köthet-e az eladó érvényes adásvételi szerződést olyan ingatlanra, amely az adásvételi 
szerződés megkötésekor nincs a tulajdonában?  

1463 
A vételi jogot alapító szerződésben a tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vételi jog gyakorlása esetén a vevő tulajdonjogát a 
földhivatal bejegyezze. Hogyan értékelhető ezen rendelkezés? 

1464 
Milyen okirat szükséges ahhoz, hogy a vételi jogával élő jogosult nyilatkozata alapján a 
földhivatal a tulajdonjogot bejegyezze? 

1465 
Milyen kritériumai vannak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélynek, ha az külön 
okiratba van foglalva? 

1466 
Melyek az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés érvénységének elengedhetetlen 
kellékei? 

1467 
Ha az adásvételi szerződés létrejön, de a kérelem alapjául szolgáló szerződés hiányossága 
miatt a földhivatal a tulajdonjog bejegyzési kérelmet elutasítja, 

1468 
Az adásvételi szerződés ellenére az eladó nem adta meg a bejegyzési engedélyt. A vevő 
által indított perben a bíróság ítéletében kötelezte az eladót, hogy a bejegyzési engedélyt 
adja meg. Mi történik, ha az eladó az ítélet ellenére nem adja meg a bejegyzési engedélyt? 

1469 
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés iránti kérelmet a földhivatal elutasítja, mert az 
adásvételi szerződésben szereplő vevő a szerződés tárgyát képező ingatlan tekintetében 
szerzőképtelen. Mi lesz a szerződés sorsa?  



1470 
Mi lesz a földforgalmi törvény szerinti tulajdonszerzési korlátozásba ütköző adásvételi 
szerződés sorsa? 

1471 
Mi a földforgalmi törvény tulajdonszerzési korlátozásába ütköző semmis szerződés 
jogkövetkezménye? 

1472 
A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 
napon belül az ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani. Mi a jogkövetkezménye e 
határidő elmulasztásának. 

1473 
Kiválás esetén, a kiváló társaság szerzi meg a jogelőd társaság tulajdonában álló ingatlan 
tulajdonjogát. Mi szükséges a kiváló társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez?  

1474 Mire lehet bejegyezni haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásban?  
1475 Be lehet-e jegyezni haszonélvezeti jogot egyidejűleg több jogosult javára?  

1476 
Mi alapján jegyzi be az ingatlanügyi hatóság az örökös tulajdonjogát a hagyatéki eljárás 
lezárultát követően?  

1477 
Mi a teendő, ha a közjegyző nemperes eljárásban ingatlanra, az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezhető jogra vonatkozó határozatot hoz?  

1478 
Mi a közjegyző teendője, ha a közokiratba foglalt, ingatlan tulajdonjogát érintő 
szerződésben a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésről gondoskodnak?  

1479 
Mit tesz a közjegyző, ha közokiratba foglalt ingatlan adásvételi szerződésben a felek az 
ingatlan-nyilvántartási eljárásra ügyvédet hatalmaznak meg? 

1480 
Közokiratba foglalt ingatlan adásvételi szerződés alapján ki és mi alapján képviseli a 
feleket az ingatlanügyi hatóságnál? 

1481 
Mire terjed ki a közjegyzőkről szóló törvény folytán a közjegyzőt megillető képviselői 
jogállás az ingatlan-nyilvántartási eljárás során?  

1482 
A közjegyzőt a hagyatékon azonnal, amint a közjegyzői díj és költségjegyzéket kiállítja, 
törvényes zálogjog illeti meg. Hogyan jegyzi be a közjegyző törvényes zálogjogát a 
földhivatal? 

1483 
Hogyan küldi meg a közjegyző az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra vonatkozó, 
vagyonszerzést létrehozó, megállapító határozatát az ingatlanügyi hatóság részére?  

1484 
A felek olyan, általuk szerződés módosításnak nevezett jognyilatkozatot kérnek 
közokiratba foglalni, amellyel egy, az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzett zálogjog 
összegét kívánják felemelni.  Hogyan minősíthető ez a nyilatkozat?  

1485 Mi alapján törli a közjegyző törvényes zálogjogát a földhivatal? 

1486 
Mit tesz a közjegyző a hagyatéki eljárás során, ha belföldi ingatlan esetén, a tényállás 
megállapításához szükséges az ingatlan-nyilvántartási állapot ismerete, de a hagyatéki 
leltárral tulajdoni lap nem érkezett? 

1487 
Mit tesz a közjegyző, ha az örökhagyó még nem tulajdonosa az ingatlannak, de a 
földhivatal függőben tartja a tulajdonjogának a bejegyzésére irányuló beadvány 
elintézését? 

1488 

Az örökhagyó még életében ingatlan adásvételi szerződést kötött. A halálakor azonban 
még az ingatlan nyilvántartott tulajdonosa, mert a vevő a tulajdonjoga bejegyzésére 
irányuló kérelem beadványának elintézését a földhivatal függőben tartja. Mi a közjegyzúő 
helyes eljárása? 

1489 Használhatja-e a letéteményes a letétbe adott dolgot? 



1490 Adhatja-e más őrizetébe a letéteményes a szerződés alapján neki letétbe adott dolgot? 
1491 Letéti szerződés alapján köteles-e díj fizetésére a letevő? 

1492 
A közjegyzőkről szóló törvény rendelkezése szerint a közjegyző milyen okiratokat vehet 
át megőrzésre? 

1493 
Mikor vehet át bizalmi őrzésre a közjegyző készpénzt a közjegyzőkről szóló törvény 
rendelkezése  szerint? 

1494 Letéti szerződés esetén mire terjed ki a letéteményes törvényes zálogjoga? 

1495 
Szükséges-e a többi tulajdonostárs belegyezése gyűjtőletét esetén a tulajdoni hányad 
szerinti mennyiség kiadásához? 

1496 
Fejezze be a mondatot! Bérleti szerződés esetén, ha  a bérelt dolog lakás vagy emberi 
tartózkodás céljára szolgáló más helyiség, és az olyan állapotban van, hogy használata az 
egészséget veszélyezteti,  

1497 

Lakásbérleti szerződés esetén, ha a bérlő által megvalósított rendeltetésellenes használat 
vagy a bérlőnek az együttélés szabályait sértő magatartása olyan súlyos, hogy a 
bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni, a felmondást a tudomásszerzéstől 
számított 

1498 
Bérleti szerződés esetén, ha a bérbeadó a bérleti szerződés megkötését követően a bérbe 
adott dolog tulajdonjogát átruházza, a bérbeadót a  bérleti szerződés alapján terhelő 
kötelezettségek teljesítéséért  

1499 
Fejezze be a mondatot! A haszonbérlő méltányos haszonbérmérséklést vagy haszonbér-
elengedést igényelhet 

1500 
Fejezze be a mondatot! Ha a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek 
biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget köteles fizetni, és ez az 
összeg meghaladja a bérleti díj háromszorosát,  

1501 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a haszonbérlettel kapcsolatban? 
1502 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a haszonbérlettel kapcsolatban? 
1503 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a lakásbérlettel kapcsolatban? 
1504 Hogyan kell előterjeszteni a pénz letétként történő elfogadása iránti kérelmet? 

1505 

Helyes-e az alábbi kijelentés? A letét elfogadásakor a közjegyző a kérelem őrizetében 
lévő példányát záradékkal látja el, díjjegyzéket állít ki és a záradékolt kérelem egy 
példányát és a díjjegyzéket megküldi a letevőnek, valamint azok elektronikus másolatát a 
MOKK részére. 

1506 
Kérheti-e a közjegyző az értéktárgy bizalmi őrzésével kapcsolatban, hogy az értéktárgy 
átvételéhez szakértői véleményt csatoljon a kérelmező? 

1507 
Helyes-e az alábbi kijelentés? A közjegyző bírósági letétbe helyezi a pénzt, értéktárgyat, 
értékpapírt, amennyiben a félnek, harmadik személynek 15 napon belül nem tudja átadni. 

1508 
Szükséges-e a többi tulajdonostársak belegyezése gyűjtőletét esetén a tulajdonhányad 
szerinti mennyiség kiadásához? 

1509 
Az alább felsoroltak közül mit köteles megtéríteni a hitelezőnek az adós, ha a 
kölcsönszerződés megkötésre került, ám az adós mégsem veszi igénybe a kölcsönt?   

1510 Az alább felsoroltak közül melyik állítás igaz a faktoringgal kapcsolatban? 
1511 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a faktoringgal kapcsolatban? 
1512 Az alább felsoroltak közül melyik állítás igaz a pénzügyi lízinggel kapcsolatban?  
1513 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a pénzügyi lízinggel kapcsolatban? 



1514 
Az alább felsoroltak közül mit köteles megtéríteni a hitelezőnek az adós, ha a 
kölcsönszerződés megkötésre került, ám az adós mégsem veszi igénybe a kölcsönt?   

1515 Az alább felsoroltak közül melyik állítás igaz a faktoringgal kapcsolatban? 
1516 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a faktoringgal kapcsolatban? 
1517 Az alább felsoroltak közül melyik állítás igaz a pénzügyi lízinggel kapcsolatban?  
1518 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a pénzügyi lízinggel kapcsolatban? 

1519 
Az alább felsoroltak közül mit köteles megtéríteni a hitelezőnek az adós, ha a 
kölcsönszerződés megkötésre került, ám az adós mégsem veszi igénybe a kölcsönt?   

1520 Az alább felsoroltak közül melyik állítás igaz a faktoringgal kapcsolatban? 
1521 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a faktoringgal kapcsolatban? 
1522 Az alább felsoroltak közül melyik állítás igaz a pénzügyi lízinggel kapcsolatban?  
1523 Az alább felsoroltak közül melyik állítás hamis a pénzügyi lízinggel kapcsolatban? 
1524 A tartási szerződésben a tartásra kötelezett mire vállal kötelezettséget? 
1525 Ki köthet tartási szerződést? 

1526 
A közjegyző előtt megjelenő idős hölgy alapítvánnyal kíván tartási szerződést kötni. Miről 
tájékoztatja a közjegyző? 

1527 Fennáll-e a tartási szerződés a jogosult halála után is?  

1528 
Miként tájékoztatja a közjegyző tartási szerződés készítése kapcsán a szerződő feleket a 
tartási kötelezettség átszállásáról az eltartó halála esetére? 

1529 
A jogosult tartása fejében a tulajdonában levő ingatlant a kötelezettre átruházza. Mi lesz a 
tartási jog  sorsa? 

1530 
A tartásra kötelezett a jogosult által a tartási szerződés alapján ráruházott ingatlant 
elidegenítheti-e? 

1531 
A közeli hozzátartozók közötti tartás esetén a tartási kötelezettség teljesítéséért kiköthető-
e ellenszolgáltatás a szerződésben? 

1532 Az alábbiak közül mikor nem szűnik meg a tartási kötelezettség?  
1533 Van-e alaki kötöttsége az életjáradéki szerződésnek? 

1534 
Elkészíthető-e úgy az életjáradéki szerződés, hogy a kötelezett a jogosult részére a 
terménymennyiséget egy részletben szolgáltatja? 

1535 
Érvénytelen-e az a tartási szerződés, melyet a felek annak ismeretében kötnek, hogy az 
eltartott súlyos betegségben szenved?  

1536 
Az ügyfelek, akik közt rokoni kapcsolat nincs, tartási szerződést kívánnak kötni és a 
szerződésben nem akarnak ellenszolgáltatást kikötni. Elkészíthető-e így a tartási 
szerződés?  

1537 
Ha a tartás fejében kikötött ellenérték tárgya ingatlan, a szerződés érvényességéhez 
szükséges-e, hogy a szerződés közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 
legyen foglalva? 

1538 
Tartási szerződés alapján a tartásra jogosult a szolgáltatásokat csak személyesen veheti 
igénybe? 

1539 
Köthet-e tartási szerződést a gondozottjával olyan személy, aki mások gondozását 
hivatásszerűen, foglalkozása keretében látja el? 

1540 A bíróság kinek a kérelmére módosíthatja a tartási szerződést? 
1541 Megszüntethetik a tartási szerződést a felek közös megegyezéssel? 
1542 Mikor kell teljesíteni az életjáradékot? 



1543 Mikor változtatható át a tartási szerződés életjáradéki szerződéssé? 
1544 Hogyan érvényesítheti a járadékszolgáltatásra jogosult a lejárt követelését? 
1545 Köthet-e tartási szerződést több tartásra kötelezett, illetve tartásra jogosult személy? 

1546 
Szükség van-e a bérbeadó írásbeli hozzájárulására, ha a lakás bérlője a lakásbérleti jog 
folytatása ellenében köt tartási szerződést? 

1547 Tartási szerződés köthető-e harmadik személy javára? 
1548 Tartási szerződést megkötő kötelezett vehet-e igénybe teljesítési segédet?  
1549 A gondozási szerződés alapján a kötelezett mire vállal kötelezettséget? 
1550 Megszűnik-e az ingyenes tartási szerződés a kötelezett halálával? 

1551 
Tartási szerződés esetében érvénytelenséget eredményez-e, ha az eltartó a tartási 
kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti? 

1552 Köthetnek-e egymással tartási és életjáradéki szerződést a házastársak? 

1553 
Megszűnik-e a több tartásra jogosult javára kötött tartási szerződés, ha az egyik eltartott 
meghal? 

1554 Az alábbiak közül melyik esetben nem módosíthatja a bíróság a tartási szerződést? 
1555 Az alábbi esetekben mikor semmis az élettársak között megkötött tartási szerződés? 
1556 Milyen ügyletnek minősül a tartási szerződés? 

1557 
Szerezhet tulajdonjogot az egyházi jogi személy termőföldre tartási vagy életjáradéki 
szerződés alapján? 

1558 Melyik fél vonatkozásában jelenik meg a tartási szerződés aleatórius jellege? 

1559 
Hogyan érinti a 2009. évi LXXII. törvény szerint az ideiglenes megelőző távoltartó 
határozat, illetve a megelőző távoltartó határozat a bántalmazó jogszabályon vagy 
szerződés alapján fennálló tartási kötelezettségét? 

1560 
Van-e perbeli legitimációja a tartási szerződés megszüntetése iránti perben az eltartott 
jogutódjának? 

1561 
Van-e helye a tartási szerződés ellenszolgáltatásaként haszonélvezeti jog gyakorlása 
átengedésének? 

1562 
Mely érvénytelenségi ok nem eredményezi a tartási szerződés érvénytelenségét az 
alábbiak közül? 

1563 
Köthet-e tartási szerzést az orvos illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója az 
orvos rendszeres gyógykezelése alatt álló vagy arra rászoruló beteggel? 

1564 
A tartási szerződésre milyen hatással lehet egy súlyosan mozgássérült eltartott személy, és 
az eltartója közötti helyrehozhatatlan bizalomvesztés? 

1565 
Ha a tartásra jogosult tartásra kötelezettség ellenében a tartásra kötelezettre az ingatlan 
tulajdonjogát átruházza, célszerű-e az ingatlan-nyilvántartásba a tartási jogot bejegyezni? 

1566 Vélelmezhető-e a tartási szerződés ingyenessége? 

1567 
Felelősséggel tartozik-e az eltartó az eltartott vagyonában bekövetkezett károkért ingyenes 
tartási szerződés esetén? 

1568 Életjáradéki szerződést a bíróság miként módosíthatja? 

1569 
Átváltoztathatja-e a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé, ha a jogosult idős 
kora, betegsége, fogyatékossága miatt gondozásra, ápolásra szorul? 

1570 Mikor nincs helye a tartási szerződés megszüntetésének az alábbi esetek közül? 
1571 Közjegyzői okirat-e a jegyzőkönyvi tanúsítvány? 



1572 Mi a jegyzőkönyvi tanúsítvány? 
1573 Készíthető-e a jegyzőkönyvi tanúsítványról hiteles kiadmány vagy hiteles másolat? 
1574 A jegyzőkönyvi tanúsítványról mikor és kinek adhat ki a közjegyző hiteles kiadmányt? 

1575 
Jegyzőkönyvi tanúsítvány esetén a hiteles kiadmány kiadását és azt, hogy kinek adták ki, 
az eredeti okiraton vagy a hozzá fűzött íven fel kell-e tüntetni? 

1576 Mikor adhat ki a közjegyző egy személy életben létéről tanúsítványt? 
1577 Hogyan adja ki a közjegyző a személy életben létéről szóló tanúsítványt? 
1578 Mit kell tartalmaznia a személy életben létéről szóló közjegyzői tanúsítványnak? 
1579 A közjegyző mikor tanúsíthatja nyilatkozat vagy értesítés közlését? 
1580 Hogyan tanúsítja a közjegyző nyilatkozat vagy értesítés közlését? 

1581 
Mit kell tartalmaznia a nyilatkozat vagy értesítés közléséről kiadott közjegyzői 
tanúsítványnak? 

1582 
Mit kell tennie a közjegyzőnek, ha nyilatkozat vagy értesítés közlésével kapcsolatban a 
másik féltől válasz érkezik? 

1583 Hogyan tanúsítja a közjegyző a testületi ülést és az azon hozott határozatot? 

1584 
Mikor tanúsíthat a közjegyző versenytárgyalást, sorsolást vagy egyéb tényeket és 
körülményeket? 

1585 
Ha a közjegyző tényeknek információhordozóra való felvételét tanúsítja, van-e a 
jegyzőkönyv elkészítésén kívüli egyéb feladata is a közjegyzőnek? 

1586 Hogyan tanúsítja a közjegyző a váltóóvást? 
1587 Internetes honlap tartalmáról a közjegyző készíthet-e jegyzőkönyvi ténytanúsítványt? 

1588 
Szöveges üzenetről (sms-ről) az ügyfél kérelmére a közjegyző készíthet-e jegyzőkönyvi 
ténytanúsítványt?   

1589 Testületi ülés tanúsításának mi a formája? 
1590 Testületi ülésről közjegyző által készített jegyzőkönyvi tanúsítványt kinek kell aláírni? 
1591 Testületi ülés résztvevőinek személyazonosságát a közjegyzőnek mikor kell tanúsítania? 

1592 
Milyen esetben tagadhatja meg a közjegyző a közreműködést ténytanúsítvány készítése 
során? 

1593 Az alábbiak közül miről állít ki jegyzőkönyvi tanúsítványt a közjegyző? 

1594 
Az alábbiak közül miről nem jegyzőkönyvi formában állítja ki a közjegyző a 
tanúsítványt? 

1595 Értesítés közlése során hogyan jár el a közjegyző? 
1596 Személy életben létéről milyen esetben állíthat ki tanúsítványt a közjegyző? 
1597 Miből áll a közjegyzői ügyszám? 

1598 
Kiállítható-e közjegyzői tanúsítvány jogi jelentőséggel nem rendelkező tényről, 
körülményről? 

1599 Kiállítható-e közjegyzői tanúsítvány közjegyzői okirat tartalmáról? 
1600  A közjegyző névaláírás hitelesítésénél köteles-e ügyleti tanút igénybe venni, ha a fél vak? 
1601 Névaláírás hitelesítésénél fel kell-e olvasni az ügyfél előtt az aláírásra kerülő okiratot? 

1602 
Angol nyelven készült okiratot kíván a magyar ügyfél az angol nyelvi jogosítvánnyal 
rendelkező közjegyző előtt aláírni. Az ügyfél az angol nyelvet nem érti. Mi a közjegyző 
teendője?  

1603 Tanúsítvány készítésénél  mire terjed ki a közjegyző felelőssége? 
1604 A közjegyző hitelesítheti-e az okirat másolatát, ha az okirat nem jól olvasható? 



1605 Bírósági ítélet hiteles kiadmányáról készíthető-e hiteles másolat? 
1606 Hogyan készíthető bírósági ítélet hiteles kiadmányáról hiteles másolat? 
1607 Készíthető-e hiteles másolat leckekönyvről? 
1608 Készíthető-e hiteles másolat a leckekönyvben szereplő abszolutóriumról? 

1609 
Ha ugyanarról a magánokiratról egyidejűleg több hiteles másolatot készít a közjegyző, mi 
lesz az ügyszáma az egyes hiteles másolatoknak? 

1610 
Ha ugyanazon ügyfél egy okirat több azonos példányát írja alá, mi lesz az ügyszáma az 
aláírás-hitelesítésnek? 

1611 
Ha ugyanazon ügyfél egy alkalommal több különböző tartalmú okiratot ír alá, mi lesz a 
tanúsítvány ügyszáma? 

1612 
Két ügyfél együttesen jelenik meg a közjegyzői irodában és ugyanazt az okiratot kívánják 
mindketten aláírni, egy példányban. Mi lesz az ügyszáma a tanúsítványnak? 

1613 
Két ügyfél együttesen jelenik meg a közjegyzői irodában és ugyanazt az okirat kívánják 
aláírni mindketten, több példányban. Mi lesz az ügyszáma a tanúsítványnak? 

1614 
Ha az ügyfél kérésére több különböző magánokiratról készít a közjegyző egy-egy hiteles 
másolatot, mi lesz az ügyszám? 

1615 
Vak, magyar nyelven beszélő ügyfél részére történő kézjegy valódiságának hitelesítése 
során kell-e segédszemélyt igénybe vennie a közjegyzőnek? 

1616 
Milyen többletkövetelménynek kell eleget tennie a közjegyzőnek, amikor vak ügyfél 
aláírását hitelesíti? 

1617 
Magyar nyelven beszélő, siket ügyfél magyar nyelvű okiraton névaláírás hitelesítését kéri. 
Milyen többletkövetelménynek kell eleget tennie a közjegyzőnek? 

1618 
Hiteles másolat készítése esetén a záradékban fel kell-e tüntetni, hogy az okirat 
illetékbélyeget tartalmaz? 

1619 
Hiteles másolat készítésénél a záradékban fel kell-e tüntetni azt a személyt, aki a 
hitelesítést kérte? 

1620 
Felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviselőjeként a felszámoló kéri fel a 
közjegyzőt aláírási címpéldány elkészítésére. Elkészíthető az aláírási címpéldány? 

1621 
Az ügyfél a meghatalmazást a közjegyző-helyettes előtt írta alá. Ebben az esetben a 
közjegyző hitelesítheti-e a fél aláírását? 

1622 
Gazdasági társaság vezető tisztségviselője a névaláírás-hitelesítés mellett magának az 
aláírási címpéldánynak az elkészítését is kéri a közjegyzőtől. Elkészíthető-e az okirat? 

1623 
Olyan ügyfél kíván aláírási címpéldányt készíttetni, aki őt irányító kísérővel jár el az 
ügylet során. Elkészíthető-e? 

1624 
Tolmács közreműködésével külföldi ügyfél részére készített névaláírás hitelesítés esetén 
az aláíró lapot vagy a hitelesítések nyilvántartó könyvét a tolmácsnak alá kell-e írnia? 

1625 
A közjegyző hitelesítheti-e annak a személynek a névaláírását, aki csak a kézjegyét 
helyezi el az iraton? 

1626 
Ha az ügyfél nem tud aláírni és kézjegyet sem képes hagyni, akkor hogyan történik a 
névaláírásának a hitelesítése? 

1627 Több lapból álló hiteles másolatot hogyan kell elkészíteni? 

1628 
A közjegyző hitelesítheti-e annak a személynek a névaláírását, aki nyomtatott nagy 
betűkkel ír alá előtte? 



1629 
A közjegyző magyar nyelvű okiraton hitelesítheti-e annak a személynek a névaláírását, 
aki arab írásjegyeket használ? 

1630 
Névaláírás hitelesítésénél minden esetben el kell-e végezni az ügyfél személy- és 
okmányellenőrzését? 

1631 
Köteles-e a közjegyző feltüntetni a székhelykódját a közjegyzői záradéki tanúsítvány 
ügyszámában? 

1632 A közjegyzői záradéki tanúsítvány ügyszámában milyen adatokat kell feltüntetni? 

1633 
Az ügyfél egy másik közjegyző által hozott hagyatékátadó végzés angol nyelvű hiteles 
fordítását kéri az angol nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyzőtől. Mi a közjegyző 
teendője?  

1634 A közjegyző kiállíthat-e jogellenes tényről tanúsítványt?  

1635 
Egy géppel írt írásbeli magánvégrendeletről az ügyfél hiteles másolat készítésére kéri fel a 
közjegyzőt. A magánvégrendelet első oldala hiányzik, és a meglevő oldalak is kézzel át 
vannak húzva. A közjegyző köteles-e megtagadni a közreműködést?  

1636 Készíthet-e sérült személyazonosító igazolványról hiteles másolatot a közjegyző? 
1637 Készíthet-e a közjegyző biztonsági papírra hiteles másolatot? 

1638 
Be kell-e szerezni az okirat megbízható fordítását névaláírás tanúsítása előtt, ha az okirat 
olyan nyelven készült, amelyen a közjegyző nem ért? 

1639 
Terheli-e a közjegyzőt aláírási címpéldány elkészítésénél bejelentési kötelezettség 
pénzmosásra utaló gyanú esetén? 

1640 Felel-e aláírás hitelesítés esetén a közjegyző az okirat tartalmáért? 

1641 
Tanúsíthatja-e közjegyző névaláírás hitelesítését, ha az ügyfél nem előtte írja alá az 
okiratot? 

1642 Mikortól kötelező a hitelesítések nyilvántartásának elektronikus úton történő vezetése? 
1643 Meg kell-e őrizni névaláírás hitelesítésénél az ügyfél által aláírt, kinyomtatott aláíró lapot? 

1644 
Másolat hitelesítése esetén kell-e tartalmaznia a hitelesítési záradéknak annak a félnek a 
megjelölését, aki a másolat hitelesítését kérte? 

1645 
A váltó, csekk és más értékpapír óvása tárgyú ügyeket fel lehet-e tüntetni a hitelesítések 
nyilvántartó könyvében? 

1646 
Magyar közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség alapján a hitelező az adós ausztriai 
banknál vezetett bankszámlájára kíván végrehajtást indítani. A közokiratot kiállító magyar 
közjegyző 

1647 
Magyar közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség alapján a hitelező Németországban 
szeretne végrehajtást indítani az adóssal szemben, ennek érdekében a közokiratot kiállító 
magyar közjegyzőhöz fordul. A közjegyző 

1648 

A bejegyzett élettársak egyike magyar, a másik pedig holland állampolgár. A bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésére belföldön, magyar anyakönyvvezető előtt került sor. Közös 
lakóhelyük Hollandiában van. Indítható-e magyar közjegyző előtt nemperes eljárás a 
bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránt? 

1649 

A bejegyzett élettársak egyike magyar-dán kettős állampolgár, a másik pedig kizárólag 
dán állampolgár. Az életközösségük megszűnése óta a dán állampolgár bejegyzett élettárs 
Dániában, a magyar-dán kettős állampolgár pedig Németországban él. Indítható-e magyar 
közjegyző előtt nemperes eljárás a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránt? 



1650 
A hitelező európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújt be magyar 
közjegyzőnél 500.000 Ft kölcsön visszafizetése iránt, olyan kötelezettel szemben, akinek 
lakóhelye Németországban van. Mi a közjegyző teendője? 

1651 Mikor jár le az eljárási határidő, ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik? 
1652 Mi számít az eljárási határidők számítása során kezdőnapnak? 
1653 Mi a törvénykezési szünet? 
1654 Melyik nem a keresetlevél beadásának eljárásjogi joghatása? 
1655 Milyen hosszú a mulasztás igazolására nyitva álló szubjektív határidő (főszabály szerint)? 
1656 Milyen hosszú a mulasztás igazolására nyitva álló objektív határidő (főszabály szerint)? 

1657 
Honnan kell számítani az eljárásban az igazolási kérelem benyújtásának a szubjektív 
határidejét? 

1658 
Honnan kell számítani az eljárásban az igazolási kérelem benyújtásának az objektív 
határidejét? 

1659 Mit kell valószínűsíteni az igazolási kérelemben? 
1660 Mit kell előadni az igazolási kérelemben? 

1661 
Mit kell pótolni az igazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg határidő elmulasztása 
esetén? 

1662 
Mit kell pótolni az igazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg határnap elmulasztása 
esetén? 

1663 
Amennyiben egységes pertársak közül csak az egyik kötött választottbírósági kikötést, 
melyik bíróság jogosult eljárni? 

1664 Helye van-e idézésnek rövid úton a polgári perrendtartás szabályi szerint? 

1665 
Helyes-e az alábbi állítás? Csak természetes személy, közkereseti társaság, betéti társaság 
és egyéni cég terjeszthet elő kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet, ha az iratot - 
szabályszerűtlen kézbesítés esetét kivéve - nem volt módja átvenni. 

1666 
Ha a címzett ellen a jogerős határozat alapján végrehajtást megelőzően pénzforgalmi úton 
történő behajtást kezdeményeztek, abban az esetben mennyi időn belül terjeszthető elő a 
kézbesítés megdöntése iránti kérelem? 

1667 Élhet-e végrehajtási igényperben igazolással az igénylő? 
1668 Az alábbiak közül melyik per nem taratozik a törvényszék hatáskörébe? 
1669 Az alábbiak közül melyik per nem tartozik a törvényszék hatáskörébe? 
1670 A Pp. szerint ki nem lehet meghatalmazott az alábbiak közül? 
1671 A Pp. szerint ki nem lehet meghatalmazott az alábbiak közül? 
1672 A Pp. szerint ki nem lehet meghatalmazott az alábbiak közül? 

1673 
Az alábbiak közül ki nem terjeszthet elő kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet 
egyéb önhibán kívüli okra (tehát nem szabálytalanságra) alapítva? 

1674 Melyik állítás igaz a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemre? 
1675 Melyik közjegyzői eljárásban alkalmazandók a törvénykezési szünet szabályai? 
1676 Melyik állítás nem igaz a keresetlevél áttételével kapcsolatban? 
1677 Az alábbi esetek közül mikor nem javíthatja ki a bíróság a saját határozatát? 
1678 Melyik állítás igaz a határozatok kijavítására? 
1679 Melyik állítás nem igaz a határozatok kijavítására? 
1680 Melyik állítás nem igaz a fellebbezésre? 
1681 Melyik állítás nem igaz a fellebbezésre? 



1682 Melyik állítás igaz a fellebbezésre? 
1683 Az alábbiak közül melyik nem perújítási ok? 
1684 Melyik állítás nem igaz a perújításra? 

1685 
Az alábbiak közül melyik mulasztását mentheti ki a bíróság előtt a fizetési meghagyásos 
eljárás jogosultja? 

1686 Melyik állítás nem igaz a kézbesítési vélelemmel kapcsolatban? 
1687 Melyik állítás igaz a kézbesítési vélelemmel kapcsolatban? 

1688 
Végrehajtási eljárás során terjesztenek elő kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet. 
Melyik állítás nem igaz? 

1689 Melyik állítás igaz a határidő hosszabbítása kapcsán? 
1690 Melyik állítás nem igaz a kézbesítési vélelem kapcsán? 
1691 Melyik állítás igaz az igazolási kérelemre, ha a végrehajtás már folyamatban van? 
1692 Melyik állítás igaz az igazolási kérelemre? 
1693 Az alábbiak közül mely határozattal szemben van helye külön fellebbezésnek? 
1694 Melyik állítás nem igaz az igazolási kérelemre? 

1695 
Mi a jogkövetkezménye, ha a fél kézbesítés szabálytalanságára alapított kézbesítési 
vélelem megdöntése iránti kérelemnek a bíróság helyt ad? 

1696 
A közjegyzőtől egy rendőrkapitányság egy fizetési meghagyásos ügy aktanyomatát kéri. 
A felek nem mentették fel a közjegyzőt a titoktartás alól. Melyik állítás helyes? 

1697 
Végrehajtási perben a közjegyzőt megkeresi a bíróság a törvénykezési szünetben, hogy 3 
munkanapon belül küldje meg részére az egyik fizetési meghagyásos ügy aktanyomatát. 
Melyik állítás igaz? 

1698 
Az apa állandó lakóhelye Miskolcon van, de 3 éve egy szegedi büntetés-végrehajtási 
intézetben fogvatartott, és 3 millió forint tartásdíjjal tartozik volt feleségének, aki 
Sopronban lakik. Hol indíthatja meg a pert a volt feleség?  

1699 
Egy győri személy eladta miskolci ingatlanát egy ugyancsak győri személynek 30 millió 
forintért. A vevő az adásvételi szerződés érvénytelensége iránt kíván pert indítani. Hol 
indíthatja meg? 

1700 Le lehet-e mondani előzetesen a fellebbezési jogról? 
1701 Melyik állítás hamis a fellebbezéssel kapcsolatban? 
1702 Melyik állítás igaz a határidő hosszabbítására? 

1703 
Melyik állítás nem igaz a hatásköri vagy illetékességi összeütközésre, illetve az eljáró 
bíróság kijelölésére? 

1704 Az alábbiak közül ki nem rendelkezik perbeli cselekvőképességgel? 
1705 Hogyan, milyen minőségben jár el a közjegyző a hagyatéki eljárásban? 
1706 A hagyatéki eljárásban a közjegyző és a felek között milyen jogviszony áll fenn? 

1707 
Hagyatéki eljárásban érdekeltnek nem minősülő személy a hagyatéki tárgyaláson jelen 
lehet-e? 

1708 Mi a hagyaték? 
1709 Mi a hagyatéki vagyon? 
1710 A hagyatéknak része-e a magánnyugdíj pénztári egyéni számla?  
1711 A hagyatéknak része-e a nyugdíj előtakarékossági számla? 
1712 A hagyatéknak része-e az orvosi praxisjog  
1713 Mi minősül hagyatéknak, ha az örökhagyó betéti társaság beltagja volt? 



1714 
A hagyatéki eljárásban a jegyző eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályait mikor kell alkalmazni?  

1715 
A hagyatéki eljárásban a közjegyző eljárása az elsőfokú bíróság eljárásával azonos 
hatályú. Mit jelent ez? 

1716 

Melyik közjegyző az illetékes a hagyatéki eljárás lefolytatására a külföldön meghalt, 
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel soha nem rendelkezett magyar 
állampolgár örökhagyó esetén, ha a leltározott vagyon mindössze egy bankszámla 
követelés?  

1717 Mi alapozza meg elsősorban a hagyatéki eljárás lefolytatására a közjegyző illetékességét? 

1718 
Ha a hagyatéki vagyon fekvése szerint több jegyző is illetékes lenne, közülük ki köteles 
eljárni? 

1719 
Az örökhagyó a halotti anyakönyvi kivonata szerint 2010-ben hunyt el. Nincs hónap és 
nap megjelölve. Melyik közjegyző az illetékes a hagyatéki eljárásra?  

1720 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki a hagyatéki eljárásban azt állítja, hogy a 
hagyatékként leltározott vagyontárgy egy részét élettársi vagyonközösség jogcímén 
megszerezte? 

1721 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki a hagyatéki eljárásban azt állítja, hogy a 
hagyatékként leltározott ingatlant elbirtoklással megszerezte, de a tulajdoni lapból 
megállapítható, hogy az ingatlant az örökhagyó 5 éve megterhelte? 

1722 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki a hagyatéki eljárásban azt állítja, hogy a 
hagyatékként leltározott vagyontárgy egy részét élettársi vagyonközösség jogcímén 
megszerezte, mert ő a törvényes örökös élettársa? 

1723 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki a hagyatéki eljárásban azt állítja, hogy a 
hagyatékként leltározott ingatlan tulajdonjogát az örökhagyó életében találással 
megszerezte, mert megtalálta annak kulcsait? 

1724 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki a hagyatéki eljárásban azt állítja, hogy a 
hagyatékként leltározott ingó vagyontárgyat az örökhagyó neki eladta, de az ingóságot 
nem adta neki át, ezért az általa kifizetett vételárat követeli vissza? 

1725 
Hogyan jár el a közjegyző azzal az igénylőként fellépővel, akinek az igénye 
nyilvánvalóan alaptalan? 

1726 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki az örökhagyó hagyatékaként leltározott 
kölcsönkövetelésről azt állítja, hogy azt az örökhagyó még életében rá engedményezte? 

1727 Ki minősül hagyatéki hitelezőnek? 

1728 
A hagyatéki eljárásban hagyatéki hitelezői igényt előterjesztett hagyatéki hitelező az 
igényét mikor érvényésítheti bírósági úton? 

1729 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki a hagyatéki eljárásban azt állítja, hogy a 
hagyatékként leltározott és az örökhagyó tulajdonaként nyilvántartott ingatlant szóbeli 
szerződéssel megszerezte? 

1730 
Minek minősül a hagyatéki eljárásban az, aki a hagyaték megnyíltával az örökhagyónak 
nem örököse, de ha valamelyik örökös az öröklésből kiesett volna, akkor az örökhagyó 
örökösévé lenne? 

1731 
 Ha az örökhagyó valamely - egyébként a hagyatékhoz tartozó -   követelését, halála 
esetére elengedte, akkor e követelés kötelezettje minek minősül a hagyatéki eljárásban? 

1732 Mi tekinthető a következők közül a hagyaték "megszerzésével járó költségnek"? 



1733 Mi tekinthető a következők közül a hagyaték "megszerzésével járó költségnek"? 

1734 
Az örökhagyó gondnoka azon az alapon kérte a hagyatéki eljárás lefolytatását, hogy a 
birtokában van az örökhagyó gyámhatósági fenntartásos takarékbetétkönyve. Minek 
minősül az örökhagyó gondnoka a hagyatéki eljárásban? 

1735 

Aki az örökhagyó tulajdonaként nyilvántartott ingatlannak az örökhagyó halálát követő 
fogyasztási időszakra vonatkozó közüzemi számláit kifizeti, és a hagyatéki eljárásban a 
költségei megtérítését követeli, azt ezen az alapon a hagyatéki eljárásban milyen jogállás 
illeti meg? 

1736 Minek tekintendő a köztemetés költsége? 
1737 Ki tekinthető az alábbiak közül öröklésben érdekeltnek? 
1738 Minek tekintendő az, ha a hagyatéki hitelezői igényt az örökösként érdekelt vitatja? 

1739 
Minek tekintendő az, ha a hagyatéki hitelezői igényt az örökösként érdekelt nem vitatja, 
de el sem ismeri? 

1740 Milyen nyelven folytatja le a közjegyző a hagyatéki eljárást? 
1741 Mit tesz a közjegyző, ha egy jogerősen befejezett hagyatéki ügy irataira van szüksége? 

1742 
A közjegyző a kötelesrészre jogosult kérelmére megkeresheti-e az örökhagyó 
bankszámláját vezető pénzintézetet annak közlésére, hogy a számláról mikor, ki és milyen 
összeget vett fel? 

1743 A hagyatéki eljárás  

1744 
Az az elv, hogy: "a felek a jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni, és az eljárásbeli 
kötelezettségeiknek kötelesek eleget tenni", 

1745 Kérelemre indul-e a hagyatéki eljárás? 
1746 A hagyatéki eljárás megindulását eredményező bejelentést 

1747 
Milyen döntést hoz a jegyző, ha a hagyatéki eljárás megindulásának feltételeit igazoló 
okiratok beszerzését gátló akadály elháríthatatlan? 

1748 
Milyen döntést hoz a jegyző, ha a bejelentő a joghatóság megállapításához nem szolgáltat 
elegendő adatot? 

1749 Milyen joghatás fűződik az ingóság hagyatékként való leltározásának a tényéhez?  
1750 Megindulhat-e a hagyatéki eljárás az okmányiroda bejelentése alapján? 
1751 Hogyan kell eljárni az "egyéni vállalkozói vagyon" leltározásánál? 
1752 Hogyan kell eljárni a korlátolt felelősségű társaságbeli üzletrész leltározásánál? 

1753 
Mi a teendő a hagyaték leltározásakor, ha a takarékbetét szerződésben halál esetére szóló 
kedvezményezett nevezés van?  

1754 
Milyen intézkedést tesz a jegyző, ha leltározást megkezdte ugyan, de leltározás alá eső 
vagyon hiányában azt nem fejezte be? 

1755 
A hagyatékot leltározni kell, ha valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások 
meghaladják a hagyaték értékét. Ez azt jelenti, hogy a hagyatékot akkor kell leltározni, ha  

1756 Mit lehet felvenni a hagyatéki leltárba az igénylő kérelmére? 

1757 
Ha a hagyaték tárgya kizárólag olyan ingóság, amelynek az egy örökösnek jutó része a 
300 000 forint forgalmi értéket nem haladja meg, akkor az alábbi esetekben mikor kell a 
hagyatékot kötelezően leltározni? 

1758 
Mi a teendő, ha az örökös visszautasította az örökséget, van kiskorú gyermeke, de nem 
közli annak személyi adatait? 



1759 
Az örökhagyónak azonosító adatokkal nem rendelkező követelése lehet ismeretlen 
pénzintézettel szemben. Az örökösként érdekelt kérelmére adatok szolgáltatása nélkül a 
vagyontárgy felvehető-e a hagyatéki leltárba? 

1760 
Mi a teendő, ha az örökösként érdekelt az örökhagyónak valószínűleg a Karakószörcsögi 
Takarékszövetkezetnél vezetett, de ismeretlen azonosító adatú bankszámla követelés 
hagyatéki leltárba felvételét kéri? 

1761 Mi a teendő, ha a hagyatéki leltárban az szerepel, hogy: "kutya" - értéke ismeretlen? 
1762 Milyen formában veszi fel a jegyző a hagyatéki leltárt? 
1763 Milyen formában veszi fel a közjegyző a hagyatéki leltárt? 

1764 
Mi a teendő, ha a hagyatéki leltár felvételekor derül ki, hogy az örökhagyó tulajdonaként 
nyilvántartott vagyontárgy vonatkozásában tulajdoni per van folyamatban? 

1765 Mikor kell a leltár egy példányát az illetékes gyámhivatalnak is megküldeni? 

1766 
A hagyatéki ügyben meghatalmazottként a fél képviseletében eljárhat-e a fél 
örököstársának meghatalmazottja? 

1767 Képviselheti-e az örökös a hagyatéki hitelezőt?  

1768 
A törvényes örökös a hagyatékot a saját kiskorú gyermekének kívánja ajándékozni. 
Megkötheti-e az ajándékozási egyezséget a saját gyermekével? 

1769 
Az örökhagyó tulajdonában álló ingatlan tulajdoni lapjára tulajdonjog fenntartással történt 
eladás ténye van feljegyezve. Kell-e letározni az ingatlant? 

1770 
Mit kell a hagyatéki leltárba felvenni, ha nem az örökhagyó tulajdonaként nyilvántartott 
ingatlan tulajdoni lapjára az örökhagyó érdekében tulajdonjog fenntartással történt eladás 
ténye van feljegyezve? 

1771 
Ha az egyik örökösként érdekelt a leltár kiegészítését kéri, mert azt állítja, hogy még egy 
Bernáth Aurél festmény a hagyatékhoz tartozik, a másik örökösként érdekelt pedig a 
közjegyző felhívására nem nyilatkozik. Mi a teendő?  

1772 
Ha az egyik örökösként érdekelt a leltár kiegészítését kéri, mert azt állítja, hogy még egy 
Bernáth Aurél festmény a hagyatékhoz tartozik, a másik örökösként érdekelt pedig ezt 
nyilatkozatában vitatja. Mi a teendő? 

1773 
Az egyik örökösként érdekelt azt állítja, hogy egy vagyontárgy a hagyatékhoz tartozik. Mi 
a teendő?  

1774 
Meg lehet-e tagadni annak a vagyontárgynak a hagyatékként történő leltározását, ami az 
örökösként érdekeltek egyező előadása szerint hagyaték? 

1775 
A hagyatéki leltár készítése során kinek a feladata a leltárban megjelölt ingóságok 
értékének a feltüntetése?  

1776 
A hagyatéki leltárba felvett ingatlan értéke tekintetében adó- és értékbizonyítvány áll 
rendelkezésre. Hogyan kell a leltárban feltüntetni az ingatlan értékét? 

1777 A hagyatéki leltárba felvett ingatlan értékét hogyan kell a leltárban feltüntetni? 

1778 
Adat merül fel arra vonatkozóan, hogy az örökhagyó igazságügyi szakértő volt. Mi a 
teendő? 

1779 Az örökösként érdekeltek nagy összegű készpénz leltározását kérik. Mi a teendő? 

1780 
Az örökösként érdekelt nagy összegű készpénz leltározását és biztosítási intézkedésként 
annak közjegyzői letétbe helyezését kéri. Mi a közjegyző feladata? 

1781 A hagyatéki eljárás során milyen ingatlan zárlata rendelhető el? 



1782 
A pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett és kezelt vagyon zárolásának közjegyzői 
elrendelése esetén mit tehet a pénzforgalmi szolgáltató?  

1783 
A vagyontárgy közhiteles nyilvántartásában tulajdonosként feltüntetett személynek az 
örökhagyóval való azonossága kétséges. Mit tesz a közjegyző? 

1784 
A hagyatéki leltárba felvett ingatlan értékét az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal 
egyezően kell a leltárban feltüntetni vagy más módon is lehetséges az érték megállapítása? 

1785 Mikor lehet a hagyatéki tárgyalást kitűzni? 

1786 
Mit kell tenni, ha  az eljárás lefolytatására nem illetékes közjegyzővel szemben kizárási ok 
áll fenn és a hagyatéki eljárás megszüntetésének is helye lenne? 

1787 Milyen határozatot hozhat a közjegyző a házastársa hagyatéki ügyében? 
1788 Mennyi a tárgyalási időköz hagyatéki eljárásban? 

1789 
A hagyatéki eljárásban a felek becsatolták az öröklési szerződés fénymásolatát. A 
fénymásolaton földhivatali érkeztető és okirattári példánnyal egyező bélyegzőlenyomat, 
valamint a földhivatali ügyintéző aláírása látszik. Mit kell tenni ilyenkor? 

1790 

A földhivatal a közjegyző megkeresésére az öröklési szerződés fénymásolatát küldte meg, 
okirattári példánnyal egyező bélyegzőlenyomattal és az ügyintéző aláírásával ellátva, arra 
hivatkozással, hogy az egyetlen eredeti példánynak az okirattárban kell maradnia. Mi a 
teendő ebben az esetben? 

1791 

Az örökhagyó legjobb barátja éppen Párizsban dolgozik, ahová magával vitte az 
örökhagyó nála hagyott végrendeletét. Értesül a barátja haláláról. Miként tudja a 
legköltségkímélőbb módon teljesíteni a végrendelettel kapcsolatos jogszabályi 
kötelességét? 

1792 
A jegyző a hagyatéki leltárral együtt megküldte a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt öröklési szerződés közjegyző által készített hiteles másolatát. Ilyenkor a 
közjegyzőnek be kell-e szereznie az eredeti szerződést? 

1793 
A felek a hagyatéki eljárásban olyan tartási szerződésre hivatkoznak, aminek az egyetlen 
példánya az azt szerkesztő ügyvédnél van. Kötelezhető-e az ügyvéd a tartási szerződés 
eredeti példányának megküldésére? 

1794 
Mi a teendő, ha az írásbeli végintézkedést birtokában tartó személy a végintézkedésnek a 
megküldését pénzbírság kiszabását követően is elmulasztja? 

1795 
A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző az örökhagyó esetleges végrendelete iránti 
tudakozódás céljából mely esetekben köteles megkeresni a Végrendeletek Országos 
Nyilvántartását? 

1796 
Kiadhatja-e a közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést készítő közjegyző az okirat 
eredeti példányát a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőnek? 

1797 
Az öröklésben érdekelt a kórházat súlyos betegsége folytán nem képes elhagyni, így nem 
képes a hagyatéki tárgyaláson megjelenni. Kell-e a részére eseti, vagy ügygondnokot 
kirendelni? 

1798 

Az öröklésben érdekelt olyan állapotban van, amely cselekvőképességet érintő 
gondnokság hatálya alá helyezését indokolja, így a közjegyző a gondnokság alá helyezési 
eljárás megindításának megfontolása végett értesítette a gyámhivatalt. Mi a hagyatéki 
eljárás további menete? 

1799 
Az örökhagyó a gazdasági társaság egyedüli ügyvezetője volt, így nincs, aki összehívja a 
taggyűlést, amelynek a mérleget el kellene fogadnia. Mit tesz a közjegyző, ha 
ügygondnok kirendelését kérik? 



1800 
Meg kell-e idézni a törvényes örökösöket a hagyatéki tárgyalásra, ha az örökhagyó után 
olyan végintézkedés maradt, ami a teljes hagyatékot nem meríti ki? 

1801 
Mi a teendő akkor, ha a közjegyző olyan aggályt észlel, amely a végrendelet 
érvénytelenségére utal? 

1802 

Ha közjegyző nem észlel olyan aggályt, amely a végrendelet érvénytelenségére utal, de 
az, akit végintézkedés hiányában törvényes örökösként megilletne a hagyaték a 
végrendelet ellenére igényt jelent be a hagyatékra. Ebben az esetben kit idéz a közjegyző a 
hagyatéki tárgyalásra? 

1803 
Kell-e idézni az örökhagyó gondnokát a hagyatéki tárgyalásra, ha ő a hagyatéki eljárás 
lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó gyámhatósági 
fenntartásos takarékbetétkönyve? 

1804 
Az öröklési szerződésben a szerződéses örökös eltartók tulajdonostársak. Az egyik eltartó 
hagyatéki tárgyalására a másik eltartó tulajdonostársat meg kell-e idézni? 

1805 Mikor kell idézni a hagyatéki tárgyalásra a túlélő házastársat? 

1806 
A hagyatékban kizárólag ági vagyon van és a törvényes öröklés rendje szerint nem az 
örökhagyó leszármazói a törvényes örökösök. Mellőzhető-e az ági örökösök idézése a 
hagyatéki tárgyalásra? 

1807 
A hagyatékban kizárólag szerzeményi vagyon van és a törvényes öröklés rendje szerint 
nem az örökhagyó leszármazói a törvényes örökösök. Mellőzhető-e az ági örökösök 
idézése a hagyatéki tárgyalásra? 

1808 Meg kell e idézni az utóörököst a hagyatéki tárgyalásra? 

1809 

Ha az öröklési szerződés szerint a szerződéses örököst az örökhagyó az öröklési 
szerződésben, a javára kikötött tartás fejében, általános örökösévé nevezte. A hagyatéki 
tárgyalásra kell-e idézni a kötelesrészre jogosultakat, ha az öröklés a 2013. évi V. törvény 
hatályba lépését megelőzően nyílt meg?  

1810 

Ha az öröklési szerződés szerint a szerződéses örököst az örökhagyó az öröklési 
szerződésben, a javára kikötött tartás fejében, általános örökösévé nevezte. A hagyatéki 
tárgyalásra kell-e idézni a kötelesrészre jogosultakat, ha az öröklés a 2013. évi V. törvény 
hatályba lépését követően nyílt meg?  

1811 Mit tehet a közjegyző, ha a hagyatéki eljárásban a megidézett személy nem jelenik meg?  

1812 
Mit tehet a közjegyző, ha a hagyatéki eljárásban érdekelt a közjegyző felhívása ellenére 
sem tesz meg valamely nyilatkozatot? 

1813 
A szóbeli végrendelet tanúi előzetes nyilatkozatot tettek. Meg kell-e őket idézni a 
hagyatéki tárgyalásra? 

1814 Minek minősül formáját tekintve a hagyatéki ügyben megküldött idézés?   

1815 
Ki lehet a hagyatéki eljárásban érdekelt külföldi természetes személy magyarországi 
kézbesítési megbízottja? 

1816 Ki lehet a hagyatéki eljárásban kézbesítési megbízott?  

1817 
Mi a következménye, ha az erre köteles személy a kézbesítési megbízott nevét és címét 
legkésőbb az első hagyatéki tárgyaláson elmulasztja bejelenteni? 

1818 
A közjegyző az idézésben nem tájékoztatja az idézetteket arról, hogy a hagyatéki 
eljárásban a vitás kérdések egyezséggel rendezhetők. Mi a következménye? 

1819 
Szabályszerű-e az idézés, ha a közjegyző az idézésben nem tájékoztatja az idézetteket 
arról, hogy a hagyatéki eljárásban a vitás kérdések egyezséggel rendezhetők? 



1820 
Mi a következménye, ha a közjegyző az idézésben nem tájékoztatja az idézetteket a 
hagyatéki tárgyalás idejéről? 

1821 
Mellőzhető-e a hagyatéki eljárásban annak az öröklésben érdekeltnek a hirdetményi 
idézése, akinek csak a nevét és lakcímét ismeri a közjegyző? 

1822 
Az örökhagyó végrendeleti örökössé a Magyar Államot nevezte, és a Magyar Államon 
kívül az örökhagyónak törvényes örököse sincs. Kell-e hirdetményt kibocsátani? 

1823 
Mi a teendő, ha az öröklésben érdekelt léte alappal feltételezhető, azonban a közjegyző 
még a nevét sem ismeri? 

1824 
A hagyatéki eljárásban az ismeretlen öröklésben érdekelt hirdetményi idézése kötelező 
tartalmához hozzá tartoznak-e az öröklésben érdekelt általános szabályok szerinti 
idézésének a kötelező tartalmi elemei is? 

1825 
A hagyatéki eljárásban az öröklésben érdekelteket milyen határidő köti a nyilatkozataik 
megtételére? 

1826 Milyen eljárási cselekménnyel indul a hagyatéki ügy első tárgyalása? 
1827 Milyen eljárási cselekménnyel indul a hagyatéki eljárásban a folytatólagos tárgyalás? 
1828 Mivel ér véget a hagyatéki tárgyalás? 
1829 Mivel ér véget a hagyatéki eljárás? 

1830 
Mikor kell vizsgálnia a közjegyzőnek az idézés szabályszerűségét a hagyatéki eljárás 
során? 

1831 
Mi a jogkövetkezménye, ha az örökösként érdekelt idézése a hagyatéki tárgyalásra nem 
volt szabályszerű? 

1832 
Mit tehet a közjegyző, ha elmulasztotta megidézni valamelyik olyan érdekeltet, akit a 
tárgyalásra idézni kellett volna? 

1833 Kit kell idézni  a folytatólagos tárgyalásra a hagyatéki eljárásban? 

1834 
Milyen végzést hozhat  a közjegyző azon a hagyatéki tárgyaláson, amelyre elmulasztotta 
megidézni valamelyik olyan érdekeltet, akit a tárgyalásra idézni kellett volna?  

1835 
Milyen végzést hozhat  a közjegyző azon a hagyatéki tárgyaláson, amelyre elmulasztotta 
megidézni valamelyik olyan érdekeltet, akit a tárgyalásra idézni kellett volna?  

1836 
Milyen végzést hozhat  a közjegyző azon a hagyatéki tárgyaláson, amelyre elmulasztotta 
megidézni valamelyik olyan érdekeltet, akit a tárgyalásra idézni kellett volna?  

1837 
Mi az eljárás, ha a hagyatéki eljárásban érdekelt nevében megjelent - a polgári 
perrendtartás szabályai szerint meghatalmazható - képviselő a képviseleti jogát nem tudja 
igazolni? 

1838 
Kinek kell kézbesíttetni az idézést, ha a képviselővel eljáró felet a közjegyző személyes 
megjelenésre idézi? 

1839 
Mi a teendő, ha a hagyatéki eljárásban érdekelt nevében megjelent meghatalmazott a 
polgári perrendtartás szabályai szerint nem lehet meghatalmazott? 

1840 

A tartási szerződés alapján az eltartó tulajdonjogát nem jegyezte be a földhivatal. Az 
eltartott halálát követő hagyatéki eljárásban az eltartó a tartási szerződés alapján hagyatéki 
hitelezői igényt jelentett be és képviseletében a szerződést ellenjegyző ügyvéd jár el. 
Szabályszerű-e az ügyvéd képviseleti joga? 

1841 A hagyatéki eljárásban melyik meghatalmazás fogadható el? 

1842 
Az idegen nyelven kiállított meghatalmazás hiteles magyar fordítását be kell-e csatolni a 
hagyatéki eljárásban? 



1843 Mikor fogadható el az ügyvédnek adott meghatalmazás a hagyatéki eljárásban?  
1844 Mi az eljárás, ha a fél több személy részére adott meghatalmazást?  
1845 Kell-e a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvben bármit szó szerint rögzíteni? 
1846 Vezetheti-e hagyatéki tárgyaláson a közjegyző maga a jegyzőkönyvet?   
1847 Mikor kell a hagyatéki tárgyalásról jegyzőkönyvet felvenni? 

1848 
Mi a teendő, ha a hagyatéki tárgyalást el kell halasztani, de az eljárást befejező határozat 
meghozatalához további tárgyalás tartása már nem szükséges? 

1849 
Mi a teendő, ha a hagyatéki tárgyalást el kell halasztani, de az eljárást befejező határozat 
meghozatalához további tárgyalás tartása már nem szükséges? 

1850 Tehet-e a végintézkedésre  a hagyatéki eljárásban a hagyatéki hitelező észrevételt? 

1851 
Lehet-e a végrendeletben foglaltaktól eltérően átadni a hagyatékot, ha az örökhagyó 
végintézkedése a favor testamenti elve alapján kerül értelmezésre? 

1852 
A kihirdetett végrendelet értelmezése, tartalmának megállapítása körében az örökösök 
között vita van. Értelmezheti-e a közjegyző a végrendeletet? 

1853 
A végrendelet úgy szól, hogy a kisszobát örökölje fiam, a nagyszobát a lányom. Hogyan 
adhatja át a közjegyző az örökhagyó hagyatékát?  

1854 

Minek minősül, ha a végrendelet azt tartalmazza, hogy a házam örökölje fiam, aki köteles 
az ingatlant két önálló ingatlanná alakítani, az utca felőli ingatlan esetében minimum 
500m2 területtel, és az ekként kialakított, az utcával párhuzamosan fekvő földrészlet 
tulajdonjogát ajándékozza lányomnak. 

1855 
Az örökhagyó végintézkedése azt tartalmazza, hogy az "összes ingó és in vagyonomat" 
örökölje a fiam. Hogyan értelmezheti a közjegyző az "in" szövegrészt? 

1856 
Hogyan ítéli meg a közjegyző a hagyatéki eljárás során azt a halál esetére szóló 
ajándékozási szerződést, amely a leltározott hagyatékot képező mindegyik vagyontárgyra 
kiterjed? 

1857 
A törvényes örökös azt nyilatkozza, hogy "a végintézkedést a hagyatéki eljárásban a 
hagyaték átadásának alapjául elfogadom". Hogyan jár el a közjegyző? 

1858 
A törvényes örökös azt nyilatkozza, hogy "a végintézkedést érvényesnek fogadom el". 
Minek minősül ez a nyilatkozat? 

1859 
A hagyatéki eljárás alatt meghal a hagyatéki hitelező, még nem ismertek a jogutódai. Mi a 
teendő? 

1860 Vissza lehet-e vonni a hagyatéki eljárásban az örökséget visszautasító nyilatkozatot? 

1861 
Ha az örökösként érdekelt saját nevében tett visszautasító nyilatkozata hatályának a 
megszüntetéséhez a visszautasítás folytán örökösnek tekintendő kiskorú gyermekével 
kötött megállapodás szükséges, akkor 

1862 A hagyatéki eljárás során tett, a hagyatéki vagyon átruházásával kapcsolatos nyilatkozatot 

1863 
A hagyatékként leltározott vagyontárgy nem vitásan ági vagyoni jellegét figyelembe kell-
e venni a hagyatéki eljárásban? 

1864 
Mi a teendő, ha a hagyatéki eljárás során az derül ki, hogy a hagyatékot eltűnt személynek 
kell átadni, és a holtnak nyilvánítás feltételei fennállani látszanak? 

1865 
Mi a teendő, ha a hagyatéki eljárás során az derül ki, hogy a hagyatékot olyan eltűnt 
személynek kell átadni, akinek a holtnak nyilvánítási eljárása folyamatban van?  

1866 
Megállapítható-e a végintézkedés léte, ha az okirat külsőleg az örökhagyótól származónak 
mutatkozik, de nem csupán halálesetre szóló nyilatkozatot tartalmaz? 



1867 
A közjegyző a hagyatéki eljárás során a végrendelet fénymásolatát hirdette ki. A tárgyalás 
berekesztését követően, de az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés meghozatalát 
megelőzően benyújtják az előkerült eredeti végrendeletet. Mit tehet a közjegyző? 

1868 
Mit kell hivatalból vizsgálni a hagyatéki eljárásban képviselőként fellépő meghatalmazott 
esetében? 

1869 
Mi a teendő, ha nem állapítható meg, hogy a felek által csatolt végintézkedés külsőleg az 
örökhagyótól származik, de valamennyi érdekelt a végintézkedésként érvényesnek 
fogadja el? 

1870 
Végintézkedés esetén figyelembe vehető-e a végintézkedési akarat hibája a hagyaték 
átadása során? 

1871 
Hogyan kell átadni a hagyatékot, ha az alakilag aggályos végrendeletet az egyik törvényes 
örökös nem fogadja el a hagyatékátadás alapjául, a másik törvényes örökös semmilyen 
érdemi nyilatkozatot nem tesz? 

1872 
Hogyan kell átadni a hagyatékot, ha a hagyatéki eljárásban előterjesztett hagyatéki 
hitelezői igényre, az örökösként érdekelt érdemben nem nyilatkozik?  

1873 

Aggályos öröklési szerződés alapján az ingatlan tulajdoni lapjára a szerződéses örökös 
javára elidegenítési és terhelési tilalom van feljegyezve. A közjegyző a hagyatékot 
ideiglenes hatállyal a törvényes örökösnek adta át. Az ideiglenes hatályú hagyatékátadó 
végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzésben kell-e rendelkezni az elidegenítési 
és terhelési tilalom tárgyában? 

1874 
A hagyatéki eljárás alatt meghal a hagyatéki hitelező, akinek a jogutódai még nem 
ismertek. Befejezhető-e a hagyatéki eljárás a hagyatéki hitelező jogutódjainak eljárásban 
történő részvétele nélkül? 

1875 Miként minősül a hagyaték tekintetében a bankszámla jogviszony?  
1876 A hagyatéki terhek között a leltározott bankszámla negatív egyenlegét fel kell-e tüntetni?  
1877 Minek minősül a leltározott negatív egyenlegű bankszámla? 

1878 
A hagyatékként leltározott ingatlan a teljes tulajdoni lap másolatból megállapíthatóan ági 
vagyon. Azt nem leszármazó öröklése esetén a közjegyzőnek hogyan kell átadnia?   

1879 

A hagyatékként leltározott ingatlan a teljes tulajdoni lap másolatból megállapíthatóan ági 
vagyon. Az ági örökös a hagyatéki tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy az ingatlan valóban 
ági vagyon, de ő az ági öröklési igényét nem érvényesíti. Nem leszármazó öröklése esetén 
a közjegyzőnek hogyan kell átadnia a hagyaték ezen részét?    

1880 
Mi a teendő, ha a törvényes örökösök nem fogadják el a végrendeletet a hagyaték 
átadásának alapjául, de nem jelölik meg, hogy milyen okból? 

1881 
Milyen végzés hozható, ha a hagyatéki hitelező a végrendelet érvénytelenségére 
hivatkozik? 

1882 
A hagyatéki hitelező a végrendelet érvénytelenségére hivatkozik. Hogyan adja át a 
közjegyző a hagyatékot? 

1883 
A törvényes örökös nem fogadja el a végintézkedést a hagyaték átadásának alapjául, de 
hozzájárul a hagyaték teljes hatályú átadásához. Hogyan adja át a közjegyző a 
hagyatékot? 

1884 

A társasági szerződésben az üzletrésznek a halál esetén történő átszállása nincs kizárva, és 
az örökhagyó halálát követően, de még a hagyatéki eljárás befejezése előtt, a cégbíróság a 
hagyatékként leltározott üzletrész jogosultjaiként az örökösöket jegyzi be 
cégnyilvántartásba. Mi a teendő a hagyatéki leltárba felvett üzletrésszel?  



1885 
Mi a teendő ha a hagyatékátadó végzés üzletrész hagyatékként történő átadásáról 
rendelkezik?   

1886 
A hagyaték ideiglenes hatályú átadását követően a fél keresetlevelét a bíróság jogerősen 
elutasítja, de az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt a 
keresetlevelet a fél szabályszerűen újra benyújtja. Mit tesz a közjegyző?  

1887 
A közjegyző haszonélvezeti joggal terhelten adja át a bankszámla követelést. Ki jogosult 
felvenni a bankszámláról a tőkét?  

1888 
A hagyatéki eljárásban a közjegyző eljárása az elsőfokú bíróság eljárásával azonos 
hatályú. Mi jelent ez? 

1889 Mit jelent az alaki jogerő? 
1890 Mit jelent az anyagi jogerő? 

1891 
A hagyatéki eljárások egyesítése esetén az örökösök egyetemlegesen kötelesek a 
közjegyzői díjat megfizetni?   

1892 
Milyen szerződés az, ahol a kikötött szolgáltatás fejében az örökhagyó a vagyonának egy 
részét tartás fejében nyomban átruházza, ezt meghaladóan, pedig a kikötött tartástól 
függetlenül örökösévé nevezi az eltartót? 

1893 
Minősítse azt a szerződést, ahol a kikötött szolgáltatás fejében az örökhagyó a 
vagyonának egy részét tartás fejében nyomban átruházza, ezt meghaladóan, pedig a 
kikötött tartástól függetlenül nevezi örökösévé az eltartót! 

1894 
Milyen döntést hozhat a közjegyző, ha az örökösként érdekeltek olyan nyilatkozatot 
tesznek, hogy a végintézkedést a hagyaték átadásának alapjául elfogadják? 

1895 
Hogyan adja át a közjegyző a hagyatékot, ha az örökösként érdekeltek a hagyatéki 
eljárásban a végintézkedésre vonatkozóan nyilatkozatot egyáltalán nem tesznek? 

1896 
A törvényes örökös a hagyatékot a törvényes öröklés rendjén, a végrendeleti örökös pedig 
a végintézkedés szerint kéri átadni. Hogyan dönt a közjegyző? 

1897 
A hagyaték ideiglenes hatályú átadását követően a keresetet mind az első, mind a 
másodfokon eljárt bíróság elutasította. Ezt követően a törvényes örökös igazolta, hogy a 
felülvizsgálati eljárást indított a Kúrián. Milyen döntést hoz a közjegyző? 

1898 Mi történik, ha a közjegyző illetékesség hiányában hoz határozatot? 
1899 Melyik költség megelőlegezése nem rendelhető el a hagyatéki eljárásban? 
1900 Hogyan hajtható be a hagyatéki eljárásban meg nem fizetett közjegyzői díjazás? 
1901 Milyen eljárással hajtható be a hagyatéki eljárásban meg nem fizetett közjegyzői díjazás? 
1902 Hogyan lehet a hagyatéki eljárásban egyezséget kötni? 

1903 
Az osztályos egyezséget követően, a hagyaték osztályos egyezséggel érintett része a 
hagyatéki eljárásban ajándékozható-e? 

1904 Kik között jöhet létre osztályos egyezség? 
1905 Hogyan minősítené az osztályos egyezséget? 
1906 Hogyan dönt a közjegyző az osztályos egyezségről, ha az nem ütközik jogszabályba? 
1907 Hogyan dönt a közjegyző az osztályos egyezségről, ha az jogszabályba ütközik? 
1908 Mikor érvényes az osztályos egyezség?  

1909 
A hagyatéki eljárás során jogerősen jóváhagyott ajándékozási egyezséget követően, a 
hagyaték egyezséggel érintett része tekintetében milyen egyezséget lehet kötni? 

1910 Ki fellebbezhet az egyezséget jóváhagyó végzés ellen? 



1911 Lehet-e fedezetelvonó a hagyatéki eljárásban az örökrész ingyenes átruházása?   

1912 
A hagyatéki eljárásban az örököstársak élők közötti jogügylettel egymásnak ajándékoznak 
egy olyan ingatlant, aminek a tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalom van 
feljegyezve. Mit tesz a közjegyző?   

1913 
Az örököstársak által kötött osztályos egyezség olyan ingatlanra vonatkozik, amelynek a 
tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalom van feljegyezve.  Mit tesz a közjegyző?   

1914 
A hagyatéki eljárás során a hagyatékként leltározott ingóságot birtokában tartó személy 
olyan egyezséget köt az örökössel, melyben kötelezi magát, hogy az ingóságot az 
örökösnek 10 napon belül kiadja. Hogyan dönt a közjegyző? 

1915 
A vevő tulajdonjogát az adásvételi szerződés alapján az eladó haláláig a földhivatal nem 
jegyezte be. Az örökösök elismerhetik-e a hagyatéki eljárásban, hogy az igénylőként 
fellépő vevő az adásvételi szerződés alapján megszerezte az ingatlan tulajdonjogát? 

1916 

A vevő tulajdonjogát az adásvételi szerződés alapján az eladó haláláig a földhivatal nem 
jegyezte be. Az örökösök és az igénylőként fellépő vevő a hagyatéki eljárásban olyan 
egyezség jött létre, amelyben az örökösök elismerik, hogy az adásvételi szerződés alapján 
a vevő megszerezte az ingatlan tulajdonjogát. Mit tesz a közjegyző? 

1917 

A vevő tulajdonjogát az adásvételi szerződés alapján az eladó haláláig a földhivatal nem 
jegyezte be. A hagyatéki eljárásban hagyatéki hitelezőként fellépett és a vételárat 
visszakövetelő vevő megszerezheti-e az adásvételi szerződésben szereplő ingatlan 
tulajdonjogát? 

1918 
A hagyatéki eljárásban hagyatéki hitelezőként fellépett, az igénye fennállását igazolni 
nem tudó öröklésben érdekeltre az örökös hagyatéki hitelezői igény kielégítése jogcímén 
kíván ingatlant átruházni. Mit kell a közjegyzőnek ilyenkor vizsgálni? 

1919 

A hagyatéki eljárásban fellépett vevő - akinek a tulajdonjogát adásvételi szerződés alapján 
az eladó haláláig a földhivatal nem jegyezte be - az ingatlannak a hagyatékból való 
kihagyását kéri azzal, hogy további okiratot csatolni nem kíván. Hogyan dönt a 
közjegyző? 

1920 
Az örökhagyóval ingatlan adásvételi szerződést kötött vevő tulajdonjoga - az örökhagyó 
tulajdonjogról lemondó nyilatkozata hiányában - bejegyzést nem nyert. Hogyan adja át a 
hagyatékot a közjegyző?  

1921 

Az örökhagyóval szerződést kötött, de tulajdonosként még nem bejegyzett vevő, a 
hagyatéki eljárásban a vételárat visszakövetelő hagyatéki hitelezőként egyezséget köt az 
örökössel, amely szerint igénye fejében megszerzi a szerződés tárgyát képező ingatlant. 
Hogyan dönt az egyezségről a közjegyző? 

1922 
A hagyatékként leltározott ingatlan tulajdonjogának elbirtoklás címén, az örökhagyó 
életében történt megszerzését állító igénylő igényét az örökös elismeri, de egyezséget nem 
köt az igénylővel. Kinek adja át a közjegyző a hagyatéki ingatlant? 

1923 
A hagyatékként leltározott egyik ingatlan fele részére a túlélő házastárs házastársi közös 
vagyon jogcímén előterjesztett igényét az örökösként érdekelt elismeri. Mit tesz a 
közjegyző? 

1924 

A hagyatékként leltározott ingatlant még az örökhagyó életében elbirtokló igénylő és az 
örökös egyezséget kötnek, amely szerint az igénylő az ingatlan tulajdonjogát elbirtokolás 
jogcímén megszerezte. Mit vizsgál a közjegyző, mielőtt az egyezség jóváhagyása 
tekintetében dönt? 



1925 
Az örökösként érdekelt a hagyatéki eljárásban olyan egyezséget köt a kieséses örökössel, 
mely szerint a hagyatéki vagyont tartás fejében ruházza át a kieséses örökösre. Mit tesz a 
közjegyző? 

1926 
Kell-e hagyatéki tárgyalást tartani abban az esetben, ha az örökhagyónak csak egy 
törvényes örököse van és végintézkedés hátrahagyása nélkül hunyt el? 

1927 Folytat-e le a közjegyző  tárgyalásos eljárást a hagyaték tárgyalás nélküli átadása esetén? 

1928 
Tartható-e hagyatéki tárgyalás abban az esetben, ha az örökhagyónak több törvényes 
örököse van, és azok csatolják a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt osztályos 
egyezségüket, amely alapján a hagyaték átadható? 

1929 
Vizsgálja-e a közjegyző a tárgyalás nélküli hagyatékátadáshoz benyújtott egyezség 
jogszerűségét? 

1930 

Ha az örökös a hagyaték tárgyalás nélküli átadását követően, de még a tárgyalás nélkül 
hozott hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése előtt tárgyalás tartását kéri és a 
kérelemnek megfelelően a közjegyző tárgyalást tart, szükséges-e a tárgyalás nélkül hozott 
hagyatékátadó végzés visszavonása? 

1931 
Az alábbiak közül mire kell figyelmeztetni az örököst a tárgyaláson kívül meghozott 
hagyatékátadó végzésben? 

1932 
Kinél indul meg ugyanannak az örökhagyónak a hagyatékára vonatkozó újabb eljárás 
(póthagyatéki eljárás)? 

1933 

A póthagyatéki eljárás megindulása időpontjára a hagyaték megnyíltához képest egy év 
már eltelt. A közjegyző a póthagyatéki eljárásban tárgyalás tartása nélkül jogerősen átadta 
a hagyatékot. A túlélő házastársat, mint törvényes örököst megillető haszonélvezeti jog 
megváltását a haszonélvezeti jog jogosultja mikor és kitől kérheti?  

1934 
Az alább felsoroltak közül ki kérheti a leszármazókkal együtt öröklő túlélő házastársat, 
mint törvényes örököst megillető haszonélvezeti jog megváltását? 

1935 
Ha a túlélő házastársat, mint törvényes örököst megillető haszonélvezeti jog jogosultja a 
haszonélvezeti jog megváltását kéri a hagyatéki eljárásban és az állag örökösök a 
haszonélvezeti jog megváltása iránti igényt elismerik, 

1936 

Ha a túlélő házastársat, mint törvényes örököst megillető haszonélvezeti jog jogosultja a 
haszonélvezeti jog megváltását kéri a hagyatéki eljárásban, de erről az állagörökösökkel 
egyezség nem születik, a közjegyző mikor dönthet az özvegyi haszonélvezeti jog 
megváltása iránti kérelemről? 

1937 

Ha a túlélő házastársat, mint törvényes örököst megillető haszonélvezeti jog megváltása 
tárgyában született egyezséget a közjegyző jogerősen jóváhagyja, és a haszonélvezeti 
jogot pénzben váltották meg a haszonélvezeti jog jogosultja megváltással érintett hagyaték 
tekintetében állagörökössé válik-e? 

1938 
Ha a túlélő házastársat, mint törvényes örököst megillető haszonélvezeti jog pénzben való 
megváltására kerül sor a hagyatéki eljárás során, a haszonélvezeti jog jogosultja milyen 
jogcímen szerez tulajdont? 

1939 
Ha a túlélő házastársat, mint törvényes örököst megillető haszonélvezeti jog pénzben való 
megváltására kerül sor a hagyatéki eljárás során, a haszonélvezeti jog addigi jogosultjának 
örökösi minőségében történik- e változás? 

1940 
A hagyatéki eljárásnak a túlélő házastársat, mint törvényes örököst megillető 
haszonélvezeti jog megváltása iránti részében bizonyítás milyen módon folytatható le? 



1941 
A végrendeleti végrehajtói megbízatásnak a létrejöttét megállapító jegyzői végzést kikkel 
kell közölni? 

1942 
A végrendeleti végrehajtó jogállására a Ptk. mely rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni? 

1943 Az öröklési bizonyítványban a közjegyző mit állapít meg? 

1944 
Milyen esetben állítható ki a hagyatéki eljárás folyamatban léte alatt öröklési 
bizonyítvány? 

1945 
Az örökösként érdekelt: Öröklési bizonyítvány kiállítását kérem, mivel a bank így 
felvilágosítást adna nekem az örökhagyó bankszámlájának az egyenlegéről, aminek 
alapján dönthetnék a hagyaték visszautasításáról. Mit válaszol erre a közjegyző? 

1946 
Tarthat-e a közjegyző tárgyalást abban az esetben, ha öröklési bizonyítvány kiállítását 
kérték, de a valószínűleg létező örökös személyi adatai nem ismertek?  

1947 
Öröklési bizonyítvány kiállítását kéri az örökös, mert 3 millió Ft biztosítási összeget 
szeretne felvenni. Hogyan állapítja meg a közjegyző a munkadíjat jelen esetben az 
öröklési bizonyítvány kiállításáért? 

1948 
Halálakor (2016) izraeli állampolgársággal rendelkező, Budapesten szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkező örökhagyó Londonban végrendeletet készített. Melyik jog(ok) alapján 
lehet vizsgálni a végrendelet alaki érvényességét a magyarországi hagyatéki eljárásban ? 

1949 

Az örökhagyó USA-állampolgár volt halálakor (2016). Eredetileg magyar 
állampolgárként született. Utolsó éveiben Magyarországon rendelkezett szokásos 
tartózkodási hellyel. Ausztriai banknál bankszámlája, Magyarországon pedig ingatlana 
volt. Melyik jog(ok) alapján lehet vizsgálni a végrendeletének alaki érvényességét a 
magyarországi hagyatéki eljárásban ? 

1950 
A brit állampolgár örökhagyó 2012-ben hazájában végrendeletet tett. Ebben kikötötte az 
angol jog alkalmazását. Halálakor (2016) Angliában rendelkezett szokásos tartózkodási 
hellyel. Belföldön ingatlan maradt utána. Figyelembe vehető-e a jogválasztás ? 

1951 
Az ír állampolgár örökhagyó 2011-ben hazájában végrendeletet tett. Kikötötte az ír jog 
alkalmazását. Halálakor (2016) hazájában, Dublinban rendelkezett szokásos tartózkodási 
hellyel. Belföldön ingatlan maradt utána. Figyelembe vehető-e a jogválasztás ? 

1952 

Halálakor (2016) holland állampolgársággal rendelkező, Magyarországon szokásos 
tartózkodási hellyel rendelkező örökhagyó Bécsben végrendeletet készített, amelyben a 
franciaországi ingatlanáról rendelkezett. Melyik jog(ok) alapján lehet vizsgálni a 
végrendelet alaki érvényességét a magyarországi hagyatéki eljárásban ? 

1953 

Az örökhagyó 1981-ben magyar állampolgárként végrendeletet készített Budapesten. 
Később elhagyta az országot, USA-állampolgár lett, és magyar állampolgársága halálakor 
(2016) már nem volt. Utolsó éveiben Londonban lakott. Maradt utána belföldön hagyaték. 
Melyik jog(ok) alapján lehet vizsgálni a végrendeletének alaki érvényességét a 
magyarországi hagyatéki eljárásban ? 

1954 
Magyar és USA állampolgárságú örökhagyó végrendeletében kikötötte az USA-beli 
lakóhelye szerinti michigan-i jogot. Halálakor (2016) belföldön ingatlannal rendelkezett. 
Figyelembe vehető-e a jogválasztás ? 

1955 
Magyar állampolgár örökhagyó, aki Svájcban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, 
kikötötte a svájci jog alkalmazását az öröklésre. A svájci állampolgárságot haláláig (2016) 
nem szerezte meg. Figyelembe vehető-e ez a svájci jogra vonatkozó jogválasztás ?  



1956 

Magyar állampolgár örökhagyó, Nagy-Britanniában rendelkezett szokásos tartózkodási 
hellyel, kikötötte az angol jog alkalmazását az öröklésre. A brit állampolgárságot később 
megszerezte. Halálakor (2016) kettős állampolgár volt. Figyelembe vehető-e ez a 
jogválasztás ?  

1957 

Magyar állampolgár örökhagyó életvitelszerűen Svájcban telepedett le. Végrendeletében 
kikötötte az öröklésre a magyar jog alkalmazását. Utóbb megszerezte a svájci 
állampolgárságot, majd halála (2016) előtt lemondott a magyar állampolgárságról. Az 
általa tett jogválasztás … 

1958 
Magyar és német állampolgárságú örökhagyó végrendeletében kikötötte a német jog 
alkalmazását. Figyelembe kell-e venni ezt a jogválasztást akkor, ha Magyarországon indul 
hagyatéki eljárás ?   

1959 

Német állampolgár örökhagyó 2016-ban halálozott el. Szokásos tartózkodási helye ekkor 
belföldön volt. Még a Magyarországra költözése előtt (amikor Passauban élt) német 
közjegyző előtt közvégrendeletet tett, amelyben utóörököst nevezett. A végrendeletre 
alkalmazandó jog… 

1960 

Osztrák állampolgár örökhagyó 2016-ban halálozott el. Szokásos tartózkodási helye 
halálakor belföldön volt. Még amikor életvitelszerűen Ausztriában lakott, végrendeletet 
tett osztrák közjegyző előtt. Melyik jog alkalmazandó a végrendelet tartalmi tekintetben 
való érvényességére ? 

1961 

A magyar állampolgárságú örökhagyó szokásos tartózkodási helye halálakor (2016) 
Torontoban (Kanada) volt. Magyarországi ingatlan hagyaték maradt utána. A kanadai 
kollíziós szabályok szerint az ingatlan öröklésére a fekvés helye szerinti jog irányadó. Az 
öröklésre alkalmazandó jog… 

1962 

A magyar állampolgárságú örökhagyó szokásos tartózkodási helye halálakor (2016) az 
USA Florida államában volt. Bécsi lakásingatlan maradt utána. Az USA kollíziós 
szabályai szerint az ingatlan öröklésére a fekvés helye szerinti jog lenne irányadó. 
Figyelembe kell-e venni az USA kollíziós szabálya általi, osztrák jogra való utalást ?   

1963 

Libanoni állampolgár örökhagyó után belföldön hagyaték maradt. Az örökhagyónak 
halálakor (2016) Isztambulban volt a szokásos tartózkodási helye. A török jogrendszer 
(mint az örökhagyó szokásos tartózkodási helye szerinti jog) kollíziós szabályai szerint 
viszont a libanoni jog – mint az örökhagyó hazai joga – lenne irányadó az öröklésre. 
Figyelembe kell-e venni a török kollíziós szabály általi, libanoni jogra irányuló utalást ?   

1964 

Az örökhagyó halálakor magyar állampolgár volt, a túlélő házastársa pedig német 
állampolgár. A házaspár közös szokásos tartózkodási helye és lakóhelye az örökhagyó 
haláláig Magyarországon volt. Az örökhagyó magyarországi hagyatékát képező ingatlan 
felére a túlélő házastárs házassági vagyonközösségi igényt terjeszt elő. Melyik jog 
irányadó erre az igényre ? 

1965 

Az örökhagyó halálakor brit állampolgár volt, a túlélő házastársa pedig magyar 
állampolgár. Utolsó közös lakó- és szokásos tartózkodási helyük Zürichben volt. 
Házassági szerződésben kikötötték a svájci jog alkalmazását. Az örökhagyó után belföldi 
ingatlan maradt. 

1966 

A házasságkötéskor mindkét házastárs magyar állampolgár volt. Közülük a férj (az 
örökhagyó) utóbb megszerezte a brit állampolgárságot, és a magyarról lemondott. A 
feleség magyar állampolgár maradt. A házastársak utolsó közös lakóhelye Svájcban volt. 
A belföldi hagyatékot ingatlan képezi.  



1967 
Abban az esetben, ha Magyarország és valamely EU-tagállam között kétoldalú 
nemzetközi szerződés szabályozza a joghatóságot és az alkalmazandó jogot öröklési 
ügyekben, akkor 

1968 Német állampolgár 2016-ban halálozott el. Belföldi ingatlan hagyaték maradt utána. 

1969 
Magyar állampolgárságú örökhagyó 2016-ban halálozott el. Halálakor szokásos 
tartózkodási helye Chicago-ban (USA) volt. Belföldi bankszámla hagyaték maradt utána. 

1970 
Kizárólag izraeli állampolgárságú örökhagyó 2016-ban halálozott el. Halálakor szokásos 
tartózkodási helye Tel-Avivban volt (soha nem élt az EU területén).  

1971 
Brazíl állampolgár örökhagyó (aki halálakor hazájában élt életvitelszerűen) 2016-ban 
elhalálozott. Bankszámla és lakásingatlan hagyaték maradt utána Magyarországon. Van-e 
joghatósága magyar közjegyzőnek a hagyatéki eljárásra ?  

1972 
Az örökhagyó kanadai állampolgár volt, halálakor (2016) szokásos tartózkodási helye 
Münchenben volt. Magyarországi bankszámla is maradt utána.   

1973 
Az örökhagyó holland állampolgár volt, halálakor (2016) szokásos tartózkodási helye 
Pécsen volt. Végrendeletében kikötötte a holland jog alkalmazását az öröklésre. 

1974 
Az örökhagyó 2016-ban halálozott el. Átadhatja-e magyar közjegyző az Európai Unión 
kívüli államban lévő vagyontárgyát ?  

1975 

A magyar állampolgár örökhagyó szokásos tartózkodási helye Svájcban volt halálakor 
(2016). Ingatlan hagyaték maradt utána Magyarországon, továbbá Ausztriában. Ezenkívül 
bankszámlája volt Németországban és Ausztriában. Hol folytatható le hagyatéki eljárás az 
európai öröklési rendelet alapján ?  

1976 

2016-ban meghalt, magyarországi utolsó szokásos tartózkodási hellyel rendelkező német 
állampolgárságú örökhagyó, németországi közjegyző előtt tett közvégrendeletet, 
amelynek érvényessége kapcsán az érdekeltek között jogvita keletkezik. Hol indíthatja 
meg a pert az érdekeltek egyike, akinek lakóhelye belföldön van ? A többi érdekelt 
Németországban él. 

1977 
Az alábbi esetek közül mikor NEM áll fenn a magyar közjegyző joghatósága a hagyatéki 
eljárásra (az európai öröklési rendelet szerint) ?  

1978 
Az alábbi esetek közül mikor NEM áll fenn a magyar közjegyző joghatósága a hagyatéki 
eljárásra (az európai öröklési rendelet szerint) ?  

1979 

Az örökhagyó olasz állampolgár volt, akinek halálakor szokásos tartózkodási helye 
Magyarországon volt. Végrendeletében úgy rendelkezett, hogy ausztriai lakás-ingatlana 
tekintetében osztrák hagyatéki bíróság, a hagyaték többi része tekintetében pedig olasz 
közjegyző járjon el (az alkalmazandó jogot nem kötötte ki). Mely tagállam bírósága 
(közjegyzője, hatósága) rendelkezik joghatósággal a rendelet szerint a hagyatéki eljárásra 
? 

1980 

Magyar közjegyző előtt folyamatban lévő hagyatéki eljárásban kiskorú örökös is érdekelt, 
aki olasz állampolgár, és Olaszországban él életvitelszerűen. Szülője (mint törvényes 
képviselő) a nevében vissza kívánja utasítani az örökséget. Melyik állam hatóságának van 
joghatósága a visszautasításra irányuló jognyilatkozat jóváhagyására ? 

1981 
Mit jelen az európai öröklési rendelet alkalmazásában az örökhagyó halálakori „szokásos 
tartózkodási helye” fogalom ? 



1982 

A „kétlaki” életmódot folytatott örökhagyó szokásos tartózkodási helyének vizsgálata 
során az alábbi szempontok közül különösen melyik játszhat döntő szerepet az európai 
öröklési rendelet szerint ? (pl. német nyugdíjas esetében, aki a téli időszakot 
Spanyolországban, a nyári időszakot Németországban töltötte rendszeresen) ?     

1983 Mikor kérhető Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítása ? 
1984 Az alábbi személyek közül ki NEM kérheti Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítását ?  
1985 Az alábbi személyek közül ki kérheti Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítását ?  
1986 Milyen célra állítható ki Európai Öröklési Bizonyítvány ?  
1987 Ki kérhet hiteles másolatot a kiállított Európai Öröklési Bizonyítványról ?  
1988 Amennyiben a hagyatékhoz ausztriai bankszámla-követelés is tartozik:  
1989 Amennyiben a közjegyző más tagállamban található ingatlan hagyatékot ad át: 

1990 
Mely tagállam bírósága (hatósága, közjegyzője) állíthat ki Európai Öröklési Bizonyítványt 
? 

1991 
Mikor terjeszthető elő az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéssel szemben hagyatéki 
eljárás megismétlése iránti kérelem? 

1992 
Mi a teendő abban az esetben, ha az öröklési bizonyítvány jogerőre emelkedését követően 
kerül elő az örökhagyó végrendelete? 

1993 
A hagyaték átadását követően kérheti-e az örökös a hagyatéki eljárás megismétlését azon 
az alapon, hogy a hagyatékként átadott gépjárművet még az örökhagyó életében ellopták? 

1994 Ki terjeszthet elő a hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet?  

1995 
Terjeszthet-e elő a hagyatéki hitelező a  hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet, ha 
előreül az örökhagyó végintézkedése? 

1996 
 A hagyatéki eljárás befejezését követően bekövetkező tény alapján megismételhető-e az 
eljárás? 

1997 
 Az az öröklésben érdekelt, aki a megismételni kért hagyatéki eljárásban nem vett részt, a 
hagyatéki eljárás megismétlését, mely határidőig kérheti? 

1998 
 Mikor van helye hagyatéki vagyon hiányában megszüntetett hagyatéki eljárás 
megismétlésének? 

1999 
 Szükséges-e hagyatéki eljárás megismétlése megengedhetőségének tárgyában a 
közjegyzőnek külön végzést hoznia? 

2000 
Ha a felek egyező előadást tesznek arra nézve, hogy a jegyző által leltározott valamely 
vagyontárgy nem tartozik a hagyatékhoz, akkor a közjegyző a vagyontárgy kihagyásáról 
miként dönt? 

2001 
 A végrendeleti végrehajtói megbízatásnak a létrejöttét - közjegyző által hozott- 
megállapító végzéssel szemben, ki fellebbezhet ? 

2002 
Fellebezhet-e a kötelesrészre nem jogosult törvényes örökös a hagyatékátadó végzés ellen, 
ha az örökhagyó végintézkedést tett, amely alapján a közjegyző a hagyatékot átadta? 

2003 
Milyen jogorvoslattal élhet az örökös, ha  sérelmesnek tartja a hagyatéki eljárásban a 
közjegyzői költséget? 

2004  Igényel- e közjegyzői döntést az ingó vagyontárgynak a leltárból való kihagyása? 

2005 
A hagyatéki eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek az alkalmazása szempontjából mi 
képezheti a hagyatéki per tárgya? 

2006 
A hagyatéki eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek az alkalmazása szempontjából 
milyen igény képezheti a hagyatéki per tárgyát?  



2007 

Az örökösként érdekeltek érdemi nyilatkozatot sem a végrendelet érvényességére 
vonatkozóan, sem arra vonatkozóan nem tesznek, hogy a végintézkedést elfogadják-e a 
hagyatékátadás alapjául, csupán az egyikük a törvényes öröklés, a másikuk a végrendelet 
szerinti öröklés rendjén kéri a hagyatékot átadni. 

2008 Öröklési jogi vita-e ha a hagyatéki hitelező vitatja a végintézkedés érvényességét? 
2009 Öröklési jogi vita-e ha az igénylő vitatja a végintézkedés érvényességét? 

2010 
Öröklési jogi vita-e ha a vevő tulajdonjogát az adásvételi szerződés alapján nem jegyzi be 
a földhivatal a vevő haláláig, a vevő hagyatéki eljárásában fellépett eladó és az örökösként 
érdekeltek között az ingatlan tulajdonjoga tárgyában keletkezett vita? 

2011 
A Kjnp. alapján nemperes eljárásban a bíróság kizárás tárgyában hozott végzése ellen 
van-e helye jogorvoslatnak? 

2012 
Ha a közjegyző nemperes eljárásban a vele szemben fennálló kizárási okot maga jelentette 
be és a területi kamara illetékességi területére kinevezett közjegyzők közül másik 
közjegyző nem jelölhető ki, ki dönt az eljáró közjegyző kijelöléséről a Kjnp. alapján? 

2013 A Kjnp. alapján nemperes eljárásban a kérelem hogyan terjeszthető elő? 

2014 
A Kjnp. alapján nemperes eljárásban mit tesz a közjegyző, ha a kérelem postán érkezett és 
a kérelmező a közjegyző munkadíját és a költségtérítését, valamint a bizonyítási eljárás 
költségeinek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget előlegként nem fizette meg? 

2015 
A Kjnp. alapján  nemperes eljárásban költségmentességnek és költségfeljegyzésnek van-e 
helye? 

2016 
A Kjnp. alapján kifogásolhatja-e a fél a díjjegyzékben feltüntetett közjegyzői munkadíj és 
költségtérítés összegét? 

2017 
A Kjnp. alapján nemperes eljárásban a közjegyző a kérelem beérkezését követő hány 
napon belül dönt a hiánypótlásra való felhívás vagy az elutasítás kérdésében? 

2018 
A Kjnp. alapján nemperes eljárásban mi a teendő, ha a bizonyítást nem lehetett 
lefolytatni? 

2019 
A Kjnp. alapján a közjegyzőnek a nemperes eljárás során hozott határozata a jogorvoslat 
szempontjából milyen hatállyal bír? 

2020 
A Kjnp. alapján foganatosíthat-e a közjegyző illetékességi területén kívül elvégzendő 
eljárási cselekményeket? 

2021 
A Kjnp. általános szabályai szerint a kérelmezőnek mikor kell a közjegyzői munkadíjat 
megfizetnie  ha kérelemet jegyzőkönyvbe mondja? 

2022 
Az alább felsoroltak közül a Kjnp. szerint mit nem kell tartalmaznia a közjegyzői 
nemperes eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek? 

2023 
A Kjnp. általános szabályai szerint ki határoz az eljáró közjegyző kizárásáról, ha a 
közjegyző által bejelentett kizárási ok a területi kamara elnökének döntése szerint nem áll 
fenn? 

2024 
Melyik közjegyző rendelkezik illetékességgel, ha a kérelmező sem belföldi lakóhellyel, 
sem belföldi tartózkodási hellyel nem rendelkezik?  

2025 
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (Kjnptv.) 
általános rendelkezései alapján van-e arra jogszabályi lehetőség, hogy félbeszakadjon az 
eljárás? 

2026 
Az alábbiak közül mely esetben nincsen lehetőség hirdetményi kézbesítésre a Kjnptv. 
alapján? 



2027 
Mely jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a Kjnptv. 12/A. § alapján 
elrendelt hirdetményi kézbesítés esetén a hirdetmény közzétételével kapcsolatban? 

2028 
Természetes személy kérelmező  belföldi lakóhelyének, tartózkodási helyének hiányában 
mely közjegyző illetékes az előzetes bizonyítási eljárás lefolytatására?  

2029 Mikor nincs helye közjegyző előtti előzetes bizonyításnak? 

2030 
Közjegyző előtti előzetes bizonyítás lefolytatására illetékes-e az ellenérdekű fél lakóhelye 
szerinti közjegyző? 

2031 
Amennyiben az előzetes bizonyítást haladéktalanul el kell végezni, de az a közjegyző 
akadályoztatása folytán nem lehetséges, kit kell értesítenie a közjegyzőnek? 

2032 
Mikor kell tartalmaznia az előzetes bizonyítás iránti kérelemnek az ismert ellenfél nevét 
és lakóhelyét (székhelyét)? 

2033 
Mikor kell tartalmaznia az előzetes bizonyítás iránti kérelemnek az ismert ellenfél nevét 
és lakóhelyét (székhelyét)? 

2034 
Mikor kell tartalmaznia az előzetes bizonyítás iránti kérelemnek az ismert ellenfél nevét 
és lakóhelyét (székhelyét)? 

2035 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Közjegyző előtti előzetes bizonyítási 
eljárásban az elrendelés tárgyában a kérelmező által megjelölt ellenfelet nem kell 
meghallgatni.   

2036 
Előzetes bizonyítási eljárásban mikor kell az eljárás elrendelése tárgyában hozott végzést 
a közjegyzőnek közölni az ellenféllel? 

2037 A közjegyző előtti előzetes bizonyítást elrendelő végzés ellen van-e helye fellebbezésnek? 

2038 
A közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárásban ki fellebbezhet a közjegyző bizonyítást 
elrendelő végzése ellen? 

2039 
Mely perbeli cselekmény bekövetkezéséig van lehetőség közjegyzői nemperes eljárás 
keretében előzetes bizonyítás kezdeményezésére? 

2040 

Közúti baleset okozása miatt büntetőeljárás van folyamatban. A baleset körülményeinek 
tisztázása nem megfelelően történt, de a helyszínen még rekonstruálhatóak a baleset 
körülményei. A bizonyítás elrendelésére a kérelmező a közjegyzőnél előzetes bizonyítást 
kezdeményez, mi a teendő? 

2041 
A közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárásban van-e helye felfüggesztésnek és 
szünetelésnek?  

2042 
Előzetes bizonyítás elrendelése iránti eljárásban költségmentességnek és 
költségfeljegyzésnek van-e helye? 

2043 
Előzetes bizonyítás elrendelése iránti eljárásban kifogásolhatja-e a fél a közjegyzői által a 
díjjegyzékben feltüntetett munkadíj és költségtérítés összegét? 

2044 
Milyen határidővel rendel ki a területi kamara másik közjegyzőt az előzetes bizonyítási 
eljárás lefolytatására, ha az a közjegyző, akihez a kérelmet előterjesztették, az egyéb 
ügyek intézése miatti akadályoztatása folytán az eljárást lefolytatni nem tudja? 

2045 
Célja-e a közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárásnak, hogy teljes mértékben átvegye a 
bírósági bizonyítás szerepét? 

2046 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis a következő állítás! A közjegyző előtti előzetes 
bizonyítási eljárás folytán a felek későbbi perbeli bizonyítási lehetőségei korlátozódnak.   

2047 
Előzetes bizonyítás elrendelése iránti eljárásban a közjegyző a kérelem beérkezését követő 
hány napon belül dönt a hiánypótlásra való felhívás, az elutasítás kérdésében? 



2048 
Célja-e a közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárásnak, hogy a közjegyző a felek között 
fennálló jogvitában döntsön? 

2049 
Kell-e kötelezően tartalmaznia a szakértői díj maximális összegét az igazságügyi szakértő 
közjegyzői nemperes eljárásban történő kirendelése iránti kérelemnek?  

2050 

Kell-e kötelezően tartalmaznia a szakértői vizsgálat tárgyát és helyét, valamint azokat a 
kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania az 
igazságügyi szakértő közjegyzői nemperes eljárásban történő kirendelése iránti 
kérelemnek? 

2051 
A közjegyzői nemperes eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő hány napon belül 
köteles előterjeszteni a szakvéleményt? 

2052 
Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A közjegyzői nemperes eljárásban kirendelt 
igazságügyi szakértő díját a közjegyzőnek külön kell megállapítania. 

2053 
Mi a teendő, ha az igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárásban a kérelmező az 
igazságügyi szakértő által megállapított díjnál kevesebbet helyezett a közjegyzőnél 
bizalmi őrzésbe? 

2054 
Igazságügyi szakértő kirendelése iránti nemperes eljárásban mikor küldi meg a közjegyző 
a szakvéleményt a kérelmezőnek? 

2055 
Igazságügyi szakértő kirendelése iránti nemperes eljárásban a szakértő díját megállapító 
végzés ellen ki élhet fellebbezéssel? 

2056 
Igazságügyi szakértő kirendelése iránti nemperes eljárásban a szakértő díját megállapító 
végzés elleni fellebbezésnek van-e halasztó hatálya? 

2057 
Igazságügyi szakértő kirendelése iránti nemperes eljárásban megküldheti-e a közjegyző a 
szakértői véleményt szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságnak? 

2058 
Igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárásban a kérelmező orvos szakértő kirendelését 
kéri kórházban tartózkodó beteg vizsgálatára. Illetékes-e a beteg lakóhelye szerinti 
közjegyző az eljárás lefolytatására? 

2059 

Igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárásban a kérelmező orvos szakértő kirendelését 
kéri állandó kórházi kezelésre szoruló, de jelenleg otthonában tartózkodó beteg 
vizsgálatára. Illetékes-e az a közjegyző az eljárás lefolytatására, akinek a székhelyén lévő 
kórházban a beteg az állandó kezeléseket kapja?  

2060 

Természetes személy kérelmező igazságügyi szakértő kirendelését kéri közjegyzői 
nemperes eljárásban tűzeset miatt leégett ingatlanban keletkezett kár megállapítása 
céljából. Illetékes-e a szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaság székhelye 
szerinti közjegyző az eljárás lefolytatására? 

2061 

Közjegyzői nemperes eljárásban a természetes személy kérelmező igazságügyi szakértő 
kirendelését kérte orvosi műhiba folytán beálló egészségkárosodás mértékének 
megállapítása érdekében. A szakértő díját megállapító végzés ellen ki élhet fellebbezéssel 
az eljárásban? 

2062 
Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti nemperes eljárásban hogyan dönt a közjegyző 
az általa felszámított közjegyzői díjról? 

2063 
Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti nemperes eljárásban mit kell tennie a félnek az 
előlegként megfizetendő összeggel? 

2064 
Célja-e az igazságügyi szakértő közjegyzői nemperes eljárásban történő kirendelésének, 
hogy a közjegyző a vitás anyagi jogi kérdésekben döntsön? 



2065 
Igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendelése iránti eljárásban kit  kell 
meghallgatnia az eljáró közjegyzőnek a szakértő kiválasztása tárgyában? 

2066 
Igazságügyi szakértő kirendelése iránti nemperes eljárásban minek kell tekinteni ügyviteli 
szempontból a szakértőt kirendelő végzést? 

2067 
Igazságügyi szakértő kirendelésére irányuló nemperes eljárásban a szakértő mennyi időn 
belül köteles előterejeszteni a szakvéleményt? 

2068 
Igazságügyi szakértő kirendelésére irányuló nemperes eljárásban meghosszabbíthatja-e a 
közjegyző az igazságügyi szakértő szakvélemény elkészítésére vonatkozó határidejét? 

2069 Az előzetes bizonyítás iránti kérelemről milyen formában dönt a közjegyző? 

2070 
Ha az előzetes bizonyítás keretében szakértő kirendelésére kerül sor, mi az eljárás 
eredménye?: 

2071 
Amennyiben az előzetes bizonyítás keretében szemlét kell lefolytatni, mi az eljárás 
eredménye?: 

2072 
Ha a közjegyző az ellenfél meghallgatását mellőzi az előzetes bizonyítás elrendelése 
tárgyában, akkor az erről szóló határozatot kell-e közölni az ellenféllel?: 

2073 
Ha az előzetes bizonyítás elrendelésére úgy kerül sor, hogy a közjegyző az ellenfél 
meghallgatását mellőzi, akkor az erről szóló határozatot meddig kell az ellenféllel 
közölni? 

2074 
Milyen hatással van az előzetes bizonyítás foganatosítására, ha az elrendelés kapcsán a 
közjegyző mellőzte az ellenfél meghallgatását és az erről szóló határozat közlése vele 
szemben akadályba ütközik? 

2075 
Ha az előzetes bizonyítást haladéktalanul el kell végezni, de ez a közjegyző hivatali 
idejében, az egyéb ügyek intézése miatti akadályoztatása folytán nem lehetséges, akkor 
erről a közjegyző kit és mennyi időn belül értesít? 

2076 
Ha az előzetes bizonyítást haladéktalanul el kell végezni, de ez a közjegyző hivatali 
idejében, az egyéb ügyek intézése miatti akadályoztatása folytán nem lehetséges, hogyan 
folytatódik az eljárás? 

2077 

Ha az előzetes bizonyítást haladéktalanul el kell végezni, de ez a közjegyző hivatali 
idejében, az egyéb ügyek intézése miatti akadályoztatása folytán nem lehetséges és ezt 
bejelenti a területi kamarának, akkor a másik közjegyző kirendelése előtt vizsgálja-e a 
területi kamara a bejelentés megalapozottságát? 

2078 

A Kjnp. alapján kirendelhető-e szakértőként a szakértői névjegyzékben szereplő 
igazságügyi szakértő, szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaság, szakértői 
intézmény, vagy külön jogszabályban meghatározott állami szerv, intézmény, szerven 
kívül más szakértő? 

2079 
Ugyanolyan bizonyítási eszköznek minősül-e a Kjnp. szerint kirendelt szakértő 
szakvéleménye a perben felmerülő szakkérdésben, mintha a perben kirendelt szakértő 
terjesztette volna elő? 

2080 
A Kjnp. szerinti nemperes eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményének 
előterjesztésére megállapított határidőt meghosszabbíthatja-e a közjegyző? 

2081 
Kérhető-e a bíróságtól az előzetes bizonyítás során hozott szakvélemény közjegyzőtől 
történő beszerzése? 

2082 
Mit kell kötelezően tartalmaznia az igazságügyi szakértő közjegyző eljárásában történő 
kirendelés iránti kérelemnek? 



2083 
Kétségbe vonható-e a közjegyzői nemperes eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő 
pártatlansága, függetlensége? 

2084 
Felhasználható-e a közjegyzői nemperes eljárásban kirendelt szakérő szakvéleménye a 
kérelmező által indított büntetőeljárásban, ha a kérelmező az eljárás alatt kéri kiállítani? 

2085 
Helyes-e az állítás, miszerint a Pp. 207. § d) pontja az előzetes bizonyítás lefolytatását és 
ennek alapján az igazságügyi szakértő kirendelését apaság és származás megállapítása 
iránti perben, valamint gondnoksági perben engedi meg? 

2086 
Mikor nincs helye előzetes bizonyítás, ennek eredményes lefolytatásához igazságügyi 
szakértő kirendelésének? 

2087 
Egy lakásbetörés során eltulajdonított bank által kibocsátott takarékbetétkönyv semmissé 
nyilvánítását ki kérheti az alábbiak közül? 

2088 Ki nem kérheti az elveszett takarékbetétkönyv semmissé nyilvánítását az alábbiak közül? 

2089 
Lehet-e olyan értékpapír semmissé nyilvánítását kérni, amelyről a kérelmező állítja, hogy 
az az övé, azt nem lopták el, de már évek óta nem találja? 

2090 
Kérheti-e az ügyfél berlini székhelyű bank által kibocsátott értékpapír semmisség 
nyilvánítását? 

2091 Az értékpapír és okirat semmissé nyilvánítási eljárásra melyik közjegyző az illetékes? 

2092 
Mit tesz a közjegyző, ha értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban a kérelem alapján 
hiánypótlásra való felhívás kibocsátásának vagy a kérelem elutasításának nincs helye? 

2093 
Az értékpapír megsemmisítési eljárás kezdeményezésére iránti kérelemnek a felsoroltak 
közül melyiket nem kell szükségszerűen tartalmaznia?    

2094 
Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban hol kell bemutatni az ellopott értékpapírt, ha 
az a hirdetményi határidő alatt előkerül?  

2095 Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban hol kell a hirdetményt közzétenni? 
2096 Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban hol kell a hirdetményt közzétenni? 

2097 
Elveszett takarékbetétkönyv semmissé nyilvánítására irányuló eljárásban mennyi a 
hirdetmény határidő? 

2098 
Az értékpapír semmissé nyilvánítása iránti kérelemnek melyik nem kötelező tartalmi 
eleme az alábbiak közül? 

2099 
Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban a hirdetmény közzétételéről kit kell 
értesíteni? 

2100 
Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban a közjegyző a hirdetményi határidőt 
mérlegelési jogkörében egy hónapra leszállíthatja-e váltó és csekk esetében? 

2101 
Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban a hirdetményi határidő egy hónapra 
leszállítható-e okirat esetében? 

2102 

Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban az állam által kibocsátott, névre szóló, a Ptk. 
6:659. §-ának (6) bekezdése szerinti negatív rendeleti záradékkal ellátott, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír semmissé nyilvánítására a hirdetményi határidő egy hónapra 
leszállítható-e? 

2103 
Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban hogy jár el a közjegyző, ha a hirdetmény 
közzétételének ideje alatt az értékpapírt bemutatják? 



2104 

Értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban az ügyfél bejelenti a közjegyzőnél, hogy a 
takarékbetétkönyvét ellopták, és a rendőrségen feljelentést tett. Az ügyfél kéri, hogy a 
közjegyző értesítse a bankot, hogy a takarékbetétkönyv alapján kifizetést ne teljesítsen. 
Az ügyfél két hónap múlva bejelenti, hogy a takarékbetétkönyvét otthon megtalálta. Mit 
tesz a közjegyző? 

2105 
Mi a teendő értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban, ha a hirdetmény közzétételének 
ideje alatt az értékpapírt nem mutatják be? 

2106 Az értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban mi minősül értékpapírnak? 

2107 
Az értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban az eljárást megszüntető végzést kivel nem 
kell közölni? 

2108 
Lefolytatható-e értékpapír semmissé nyilvánítási eljárás dematerializált értékpapír 
esetében? 

2109 Lefolytatható-e értékpapír semmissé nyilvánítási eljárás papírpénzre? 
2110 Lefolytatható-e értékpapír semmissé nyilvánítási eljárás kárpótlási jegyre? 

2111 
Mi a jelentősége az értékpapír és az okirat elhatárolásának az értékpapír és okirat 
semmissé nyilvánítására irányuló eljárásban? 

2112 Az alábbiak közül melyik nem tekintendő értékpapírnak? 

2113 
Az értékpapír semmissé nyilvánítási eljárásban előterjesztett kérelemnek mit nem kell 
tartalmaznia? 

2114 Mely esetben nem kérhető az értékpapír semmissé nyilvánítása? 
2115 Kérhető-e a közjegyzőtől az értékpapír fizikai megsemmisítésénél való közreműködés? 

2116 
Mely esetben kell a közjegyzőnek törölnie a hirdetményt az értékpapír semmissé 
nyilvánítási eljárásban? 

2117 
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatására illetékes-e 
az a közjegyző, akinek az illetékességi területén a kérelmezők utolsó közös lakóhelye 
volt? 

2118 
Köteles-e a közjegyző minden esetben megszüntetni a bejegyzett élettársi kapcsolatot, ha 
a bejegyzett élettársak azt közösen kérik és a jogszabálynak megfelelő egyezséget 
csatoltak kérelmükhöz? 

2119 
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárásban a felek egyezségének 
mire kell kiterjednie? 

2120 
A zálogkötelezett a gkZONY-ba bejegyzett jelzálogjog törlése iránti, két tanú által aláírt 
magánokiratba foglalt kérelmet nyújt be a közjegyzőhöz. Mit tesz a közjegyző? 

2121 
A zálogkötelezett a gkZONY-ba bejegyzett jelzálogjog törlése iránti, közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kérelmet nyújt be a 
közjegyzőhöz. Mit tesz a közjegyző? 

2122 

A közjegyző a gépjárművet terhelő jelzálogjogot jegyzett be a gkZONY-ba 2011-ben az 
általa készített közokirat alapján. 2012-ben határozatlan idejű mentesítést kért a gkZONY 
ügyek intézése alól. A gépjármű tulajdonosa a zálogjog törlésére vonatkozó elektronikus 
kérelmet nyújt be, amelyet a gkZONY rendszer kiszignált, de a közjegyző két munkaórán 
belül még nem intézte el. Melyik közjegyző fog eljárni? 

2123 
A zálogkötelezett eladja a gkZONY-ba bejegyzett jelzálogjoggal terhelt gépjárművet. Az 
új zálogkötelezettnek milyen eljárás lefolytatását kell kérnie a közjegyzőtől? 



2124 
A zálogjogosult a gkZONY-ba bejegyzett jelzálogjog törlése iránti kérelmet terjeszt elő 
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratban. Törölheti-e 
ez alapján a zálogjogot a közjegyző? 

2125 
A zálogkötelezett kérelmet nyújt be a közjegyzőhöz a zálogjoggal biztosított követelés 
pénzneme és lejárati ideje változásának gkZONY-ban való átvezetése iránt. Bejegyezheti-
e a változásokat a közjegyző? 

2126 
A zálogkötelezett kérelmet nyújt be a közjegyzőhöz a zálogtárgy gépjármű alvázszáma 
változásának gkZONY-ban való átvezetése iránt. Bejegyezheti-e a változást a közjegyző? 

2127 

A közjegyző a zálogkötelezett törlési kérelme alapján - gkZONY eljárásban - felhívta a 
zálogjogosultat a bejegyzés fenntartásáról való nyilatkozásra. A felhívás zálogjogosulthoz 
érkezését követő 30. napon - ha a zálogjogosult még nem nyilatkozott - mit tehet a 
közjegyző? 

2128 
A zálogjogosult kérte a gkZONY-ba bejegyzett jelzálogjog törlését. A törlési 
nyilatkozaton a zálogkötelezett nem nyilatkozott a törlendő zálogjog ranghelyének 
fenntartásáról. Mit tesz a közjegyző? 

2129 

A zálogjogosult kérte a gkZONY-ba bejegyzett jelzálogjog törlését. A törlési 
nyilatkozaton a zálogkötelezett nem nyilatkozott a törlendő zálogjog ranghelyének 
fenntartásáról. A zálogkötelezett a közjegyző értesítésétől számított 30 napon belül nem 
tesz ranghely-fenntartási nyilatkozatot. Hogyan dönt a közjegyző? 

2130 
A gkZONY törlési nyilatkozatban a zálogkötelezett arról nyilatkozik, hogy a törlendő 
zálogjog ranghelyén 30 napon belül új zálogjogot kíván alapítani. Hogyan dönt a törlési 
kérelemről a közjegyző?  

2131 
Állandó képviselőnek a hitelbiztosítéki rendszerbe való regisztrálása során kell-e külön 
regisztrálni a képviseltet? 

2132 
Ha a zálogjogosulti nyilatkozatot közokiratba foglalt zálogszerződés alapján a közjegyző 
jegyezte be, hogyan kerülhet sor a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat? 

2133 
Az alábbiak közül mi nem minősül gépjárműnek a hitelbiztosítéki nyilvántartás 
szempontjából? 

2134 

Közokiratba foglalt zálogszerződés alapján a közjegyző által rögzített zálogjogi bejegyzés 
törlése végett a zálogkötelezett törlésre irányuló zálogkötelezetti nyilatkozatot tesz, 
amelyet a közjegyző rögzít a hitelbiztosítéki nyilvántartásban. A zálogjogosult 30 napon 
belül nem tesz a zálogjogi bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot. Mi történik a 
zálogjogi bejegyzéssel? 

2135 
A zálogjogosult halála esetén ki intézkedik a jogutód személyének a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásban való átvezetéséről? 

2136 
Mi a teendője a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójának, ha megváltoznak a 
személyazonosító adatai? 

2137 Mit és hogyan tanúsít a hitelbiztosíték nyilvántartás? 
2138 Hogyan tehető nyilatkozat a hitelbiztosítéki rendszerben? 
2139 Ki tehet hitelbiztosítéki nyilatkozatot? 
2140 Hogyan tehető hitelbiztosítéki nyilatkozat? 

2141 
A Mobil Kft. ügyvezetője, Mobil Miklós szeretné, ha a kft. a hitelbiztosítéki rendszer 
regisztrált felhasználója lenne. Hogyan válhat azzá? 

2142 
Kézműves Kelemen egyéni vállalkozó szeretne a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált 
felhasználója lenni. Hogyan kell regisztrálnia? 



2143 
A hitelbiztosítéki rendszerbe állandó képviselőként regisztráló személy melyik közjegyző 
előtt tehet azonossági nyilatkozatot? 

2144 Ki nem lehet állandó képviselő a hitelbiztosítéki rendszerben az alábbiak közül? 

2145 
A hitelbiztosítéki rendszerbe állandó képviselőként regisztrálni kívánó személynek milyen 
módon kell igazolnia a képviseleti jogosultságát? 

2146 
Mit tehet a hitelbiztosítéki rendszerben a saját nevében regisztrált természetes személy, ha 
rendelkezik elektronikus aláírással? 

2147 
Közokiratba foglalt zálogszerződés alapján megtett hitelbiztosítéki nyilatkozatot 
közjegyző rögzítette a hitelbiztosítéki nyilvántartásban. Hogyan rögzíthető a zálogjogi 
bejegyzés törlésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat? 

2148 Ki rögzíthet eseti meghatalmazottként hitelbiztosítéki nyilatkozatot?  

2149 

A zálogjogosult rendszerüzenetet kap törlésre irányuló zálogkötelezetti nyilatkozatról, de 
határidőn belül nem tesz a zálogjogi bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot. A 
rendszerüzenet elérhetővé tételétől számított hányadik napon kell törölni a zálogjogi 
bejegyzést? 

2150 
A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjogot érintően engedményezés folytán 
változás áll be a felek személyében. Az alábbiak közül melyik esetben nincs szükség 
hozzájárulásra a személyváltozáshoz? 

2151 
A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjogot érintően engedményezés folytán 
változás áll be a felek személyében. Az alábbiak közül melyik esetben nincs szükség a 
zálogjogosult hozzájárulására a személyváltozáshoz? 

2152 
A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjogot érintően engedményezés folytán 
változás áll be a felek személyében. Az alábbiak közül melyik esetben van szükség 
zálogkötelezetti hozzájárulására a személyváltozáshoz? 

2153 A még nem törölt ZONY-bejegyzés adatai hol tekinthetők meg? 

2154 
A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjog jogosultja meghal. Ki intézkedik a 
jogutódlás átvezetéséről? 

2155 
A zálogkötelezett tanúsítvány kiállítását kéri a közjegyzőtől a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba bejegyzett zálogjog adatairól. Kiállíthat-e tanúsítványt a közjegyző? 

2156 
Ha közokiratba foglalt zálogszerződés alapján a közjegyző rögzíti a zálogjog bejegyzésére 
irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatot, és foglalással él, mennyi ideig tarthat a foglalás? 

2157 Egy hitelbiztosítéki nyilatkozaton hány vagyontárgy jelölhető meg körülírással? 

2158 
A hitelbiztosítéki nyilatkozat tevője elírta a gépjármű vagyontárgy alvázszámát. Hogyan 
korrigálhatja a hibát? 

2159 
Az alábbiak közül melyik hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő műveletért nem kell 
költségtérítést fizetni a MOKK részére? 

2160 
Zálogjog bejegyzésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat Hbnytv. 8. § szerinti rögzítése 
esetén mit kell vizsgálnia a közjegyzőnek? 

2161 
Kukorica János őstermelőként szeretne a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója 
lenni. Hogyan kell regisztrálnia? 

2162 Ki regisztrálhat állandó képviselő útján a hitelbiztosítéki nyilvántartásba? 
2163 Milyen nyilatkozat nem tehető a hitelbiztosítéki rendszerben? 

2164 
Milyen adatok szükségesek a vagyontárgy megjelöléséhez a hitelbiztosítéki 
nyilvántartásban, ha azt nem alvázszámmal vagy körülírással jelölik meg? 



2165 
Mekkora összegű munkadíj és költségtérítés illeti meg a közjegyzőt természetes személy 
azonossági nyilatkozatának előterjesztéséért? 

2166 
Mekkora összegű munkadíj és költségtérítés illeti meg a közjegyzőt állandó képviselő 
azonossági nyilatkozatának előterjesztéséért? 

2167 
A zálogjog bejegyzésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatban két zálogtárgyat jelöltek 
meg alvázszámmal. Mekkora összegű költségtérítést kell fizetni a MOKK részére? 

2168 
A hitelbiztosítéki rendszerben lévő zálogjogi bejegyzés két zálogtárgyat tartalmaz. A 
zálogjogosult kéri a teljes bejegyzés törlését. Mekkora a MOKK részére fizetendő 
költségtérítés összege? 

2169 
Mekkora a MOKK részére fizetendő költségtérítés összege, ha a hitelbiztosítéki 
nyilatkozatban több zálogtárgy szerepel alvázszámmal megjelölve? 

2170 
Egy cégnek két vezető tisztségviselője van, együttes aláírási joggal rendelkeznek, és a 
hitelbiztosítéki nyilvántartásba regisztrálni kívánják a céget, de csak az egyikük jelenik 
meg a közjegyző előtt. Melyik állítás a helyes? 

2171 
Hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele céljából a regisztrált felhasználó eseti meghatalmazást 
kíván adni. Melyik állítás nem igaz? 

2172 
Egy cég egy ügyvédi irodát hatalmazott meg arra, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásban 
állandó képviselője legyen. Melyik állítás helyes? 

2173 
Az örökhagyó végintézkedés hátrahagyása nélkül elhalálozott, csak az egyik szülője és 
házastársa él, gyermeke nincs. Mi lesz az örökhagyó és házastársa által közösen lakott 
lakáson, ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon kívüli hagyaték sorsa? 

2174 
Ki örököl a törvényes öröklés rendje szerint, ha az örökhagyónak sem leszármazója, sem 
házastársa nem él, illetve a teljes szülői és nagyszülői parentéla üres? 

2175 Mi az öröklés? 
2176 Ki lehet örökhagyó az alábbiak közül? 
2177 Ki lehet örökös az alábbiak közül? 
2178 Mikor száll át a hagyaték? 
2179 Örökös-e a hagyományos? 
2180 Mi a dologi hagyomány? 
2181 Ki a kötelmi hagyományos? 

2182 
Az örökhagyó végrendeletében két gyermeke helyett a már megfogant, de még meg nem 
született unokáját nevezte örökösnek. Az unoka azonban - az örökhagyó halálát követően 
- születése után két órával meghalt. Örökölt-e? 

2183 Az alábbiak közül melyik minősül végintézkedésnek? 
2184 Mit jelent a favor testamenti? 

2185 
Örökölhet-e az örökhagyó házastársa a törvényes öröklés rendje szerint, ha közöttük az 
öröklés megnyílásakor nem állott fenn életközösség? 

2186 
Örökölhet-e az örökhagyó házastársa az életközösség megszakadása előtt tett 
végintézkedés alapján, ha az öröklés megnyílásakor a házastársak között életközösség 
nem állt fenn? 

2187 Mikor nem örököl végrendeleti örökösként az örökhagyó élettársa? 
2188 Ki hivatkozhat a házastárs öröklésből való kiesésére? 
2189 Milyen módon örököl, aki érdemtelen az öröklésre? 



2190 Hivatalból figyelembe vehető-e az érdemtelenség? 
2191 Ki lesz érdemtelen az öröklésre? 
2192 A törvényes öröklés rendje szerint mikor örököl állagot az örökhagyó házastársa? 
2193 Melyik állítás igaz a törvényes öröklés során a bejegyzett élettárs haszonélvezeti jogára? 
2194 Melyik állítás nem igaz a törvényes öröklés során az özvegy haszonélvezeti jogára? 
2195 Mikor örökölhet a méhmagzat (gyermek)? 
2196 Mikor veszti hatályát a szóbeli végrendelet? 

2197 
Ki örököl a törvényes öröklés rendje szerint, ha az örökhagyónak és a már korábban 
elhunyt házastársának is külön egy-egy, korábbi házasságukból származó gyermeke volt? 

2198 Mi jelent az öröklési jogban a parentéla fogalma? 

2199 
Az örökhagyót túlélte a házastársa és két gyermeke. A törvényes öröklés szerint hogy 
alakul a hagyaték sorsa? 

2200 
Ki örököl a törvényes öröklés rendje szerint, ha az örökhagyónak nincs házastársa vagy 
leszármazója, és az egyik szülő kiesett, leszármazók nélkül? 

2201 
Az örökös az örökséget visszautasította, azonban pár nappal később meggondolta magát 
és mégis örökölni szeretne. Mit tehet? 

2202 
Ki örököl a törvényes öröklés rendje szerint a kieső nagyszülőpár helyén, ha leszármazóik 
sem örökölhetnek? 

2203 
Ki örökli a hagyatékot a nagyszülők és a nagyszülői leszármazók kiesése esetén a 
törvényes öröklés rendje szerint? 

2204 Mi az ági öröklés alapvető feltétele? 
2205 Mely vagyontárgy minősül ági vagyonnak? 

2206 
Ki örököl, ha nincs ági vagyontárgy öröklésére jogosult szülő vagy szülői leszármazó, és a 
vagyontárgy valamelyik távolabbi felmenőről hárult az örökhagyóra? 

2207 
Az ági jellegű földterületre szerzeményi jellegű lakóházat emelt az örökhagyó és 
házastársa. Nincs lehetőség önálló ingatlan kialakítására a földön. Hogyan alakul ennek az 
ági öröklése? 

2208 
A túlélő házastárssal szemben a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgyakra 
ági öröklés címén hány évi házasság után nem lehet igényt támasztani? 

2209 Hogyan kell kiadni az ági vagyontárgyat a törvény szerint? 

2210 
Mit örököl az alábbiak közül a törvényes öröklés rendje szerint az örökhagyó bejegyzett 
élettársa? 

2211 
Az alábbiak közül mikor szűnhet meg az özvegy törvényes haszonélvezeti joga, amelyet 
az örökhagyóval közösen lakott lakásra örökölt? 

2212 
Ki kérheti az özvegy törvényes öröklés során megörökölt haszonélvezeti jogának 
korlátozását az örökhagyóval közösen lakott lakására? 

2213 
Mikor van helye az özvegy törvényes öröklés rendje szerint megörökölt haszonélvezeti 
joga korlátozásának leszármazók mellett? 

2214 
Ki kérheti az özvegy haszonélvezeti jogának megváltását, amelyet a törvényes öröklés 
rendje szerint örökölt az örökhagyó leszármazói mellett? 

2215 Az alábbiak közül mely vagyontárgyakra nem támaszthat igényt az ági örökös? 

2216 
Mekkora rész illeti meg az özvegy haszonélvezeti jogának megváltása esetén a 
megváltásra kerülő ági vagyonból a házastársat? 



2217 
Mikor van helye az özvegy törvényes öröklés rendje alapján megörökölt haszonélvezeti 
joga megváltásának? 

2218 
Ági öröklés esetén az özvegyet megillető haszonélvezeti jog megváltásakor a házastársat 
mekkora vagyon illeti meg? 

2219 
Az alábbi esetek közül mikor örökölhetnek a törvényes öröklés szabályai szerint az 
örökbefogadott után az örökbefogadott vér szerinti rokonai? 

2220 Mikor kérheti az ági örökös az özvegyet megillető haszonélvezeti jog megváltását? 
2221 Hogyan örököl az örökbefogadott? 

2222 
 Érinti-e az örökbefogadás az örökbefogadott törvényes öröklési jogát vérszerinti rokonai 
után? 

2223 A törvényes öröklés rendje szerint ki örököl az örökbefogadott után elsősorban? 
2224 Mely esetben van helye osztályrabocsátásnak? 
2225 Az örökhagyó által adott alábbi juttatások közül melyeket kell osztályrabocsátani? 

2226 
Az alábbiak közül mely adományokra nem vonatkozik az osztályrabocsátási 
kötelezettség? 

2227 Milyen értéken számítandó az osztályrabocsátott adomány főszabály szerint? 

2228 
Mi a teendő, ha az osztályrabocsátott adomány értéke meghaladja az örököstárs 
örökrészét? 

2229 

Az örökhagyó végrendeletében úgy rendelkezett, hogy budapesti házát, melyben első 
házasságából származó gyermeke és unokái laknak, a gyermeke örökölje. Lényegesen 
kisebb kertes nyaralóját és annak berendezési, felszerelési tárgyait pedig második 
feleségére hagyta, akivel haláláig ott élt. Hogyan alakul ezen ingatlanok öröklése? 

2230 
Törvényes öröklés esetén az örökhagyó és házastársa által közösen lakott lakás, valamint 
hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyak hogyan öröklődnek, ha az örökhagyót 
házastársa túlélte? 

2231 Melyek a végrendeleti minőség megállapításának minimális feltételei? 
2232 Mi a végrendelkezés személyi feltétele? 
2233 Az alábbiak közül mi a végrendelkezés személyi állapotbeli feltétele? 
2234 Ki nem lehet törvényes örökös? 

2235 
Milyen formában végrendelkezhet a cselekvőképes vak, az írástudatlan, továbbá az, aki 
olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van? 

2236 
Milyen formában végrendelkezhet a vagyoni nyilatkozatai tekintetében részlegesen 
korlátozott nagykorú? 

2237 Milyen formában végrendelkezhet a cselekvőképtelen személy? 
2238 Ki előtt tehető közvégrendelet? 
2239 Mely személyek előtt nem lehet érvényesen közvégrendeletet tenni? 

2240 
Érvénytelen-e a közvégrendelet, ha annak tételében közreműködő személy gondnokoltja 
javára szól? 

2241 Közreműködhet-e tolmács közvégrendelet elkészítésekor? 
2242 Milyen nyelven lehet érvényesen írásbeli magánvégrendeletet tenni? 

2243 
Megszűnik-e a végrendelet hatálya, ha a végrendelkezést tartalmazó okirat a 
végrendelkező akaratán kívül álló okból megsemmisül vagy egyébként nem található 
meg? 



2244 
Átadható-e a végrendelet alapján a hagyaték, ha a végrendelkezést tartalmazó okirat a 
végrendelkező akaratán kívül álló okból megsemmisül vagy egyébként nem található 
meg? 

2245 Az alábbiak közül ki nem tehet szóbeli végrendeletet? 
2246 Az alábbiak közül ki tehet szóbeli végrendeletet? 
2247  Milyen feltételnek kell megfelelniük a szóbeli végrendelet tanúinak?  
2248 Mikor veszti hatályát a szóbeli végrendelet? 
2249  Az örökhagyó végrendeletében köteles-e örököst nevezni? 
2250  Az örökhagyónak a végrendeletben örökösét, milyen pontosággal szükséges megjelölnie? 
2251 Mi tartozik az ági jellegű vagyonhoz? 
2252 Ki nem zárható ki az alábbiak közül az öröklésből? 
2253 Kell-e a kizárást indokolni? 
2254 Mi lehet a kizárás módja a végrendeletben? 
2255 Mi nem lehet ági jellegű vagyon? 
2256 Mit jelent az öröklési jogban a növedékjog fogalma? 
2257 Ki a törvényes helyettes örökös? 
2258 Az alábbiak közül ki terhelhető meghagyással? 
2259 Érvényes-e a feltételtől vagy időponttól függő hagyományrendelés? 

2260 
Érvényteleníti-e az érthetetlen, lehetetlen, ellentmondó feltétel a végrendeleti 
rendelkezést? 

2261 
Ha az örökhagyó újabb végrendeletet tesz, a korábban tett végrendelet hatálya miként 
alakul? 

2262 
Mikor évül el a végrendelet érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítására 
irányuló igény? 

2263 
Ki, és mennyi időn belül hivatkozhat a végrendelet érvénytelenségére vagy 
hatálytalanságára? 

2264 Kinek a javára érvényesülhetnek a végrendelet érvénytelenségének következményei? 

2265 

Az örökhagyó, akinek felmenői már nem élnek, végintézkedés hátrahagyása nélkül 
elhalálozott. Egyetlen gyermeke előtte hunyt el, azonban mindkettejük házastársa életben 
van. Melyik állítás a helyes az örökhagyó és házastársa által közösen lakott lakás 
öröklésére? 

2266 Jár-e kötelesrész annak a jogosultnak, akit az örökhagyó végintézkedésében kizárt? 
2267 Örökös-e a halál esetére szóló ajándékozásban részesülő? 
2268 Mi a várt örökségről való rendelkezés? 
2269 Milyen módon köthető meg a várt örökségről rendelkező szerződés? 
2270 Milyen természetű a kötelesrész iránti igény? 
2271 Az alábbiak közül kik lehetnek kötelesrészre jogosultak?  
2272 Megilleti-e a szülőt a kötelesrész? 

2273 
Jár-e kötelesrész annak a jogosultnak, akit az örökhagyó végintézkedésében érvényesen 
kitagadott? 

2274 Kell-e indokolni a kitagadást? 
2275 Jogosult-e öröklésre a kitagadott leszármazó leszármazója?  
2276 Kitagadható-e a kötelesrészre jogosult, ha az örökhagyó élettársának életére tört? 

2277 
Kitagadható-e az örökhagyó irányában tartásra kötelezett e kötelezettség megsértése 
miatt? 



2278 
Válassza ki a helytelen választ! Mi a kötelesrészre jogosultságot létrehozó kapcsolat 
létrejöttének időpontja? 

2279 Megbocsátható-e a kitagadásra vezető magatartás? 
2280 Mekkora rész illeti meg kötelesrész címén a jogosultat? 

2281 
A kötelesrész alapja számításánál a hagyaték tiszta értékéhez hozzá kell-e számítani az 
örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta 
értékét? 

2282 Az alábbiak közül kit nem lehet kitagadni? 
2283 Az alábbiak közül melyik nem tartozik a kötelesrész alapjához? 
2284 Az alábbiak közül melyik nem tartozik a kötelesrész alapjához? 
2285 Elengedheti-e az örökhagyó a betudást? 

2286 
Amennyiben a kötelesrészre jogosult kiesik az öröklésből, a helyébe lépő leszármazója 
mely adományt köteles betudni? 

2287 Milyen arányban kell betudni több leszármazó esetében a kiesett felmenőjük adományát? 
2288 Az alábbiak közül kik felelnek a kötelesrész kiadásáért, illetőleg kiegészítéséért? 
2289 A kötelesrészt miből kell kiadni? 

2290 
Hogyan alakul a felelősség, ha a kötelesrészért több személy (több örökös, több 
adományozott) tartozik helytállni?  

2291 Hogyan felel a kötelesrészre jogosult más kötelesrészre jogosulttal szemben? 
2292 Terhelheti-e a kiadott kötelesrészt bármilyen teher vagy korlátozás? 
2293 A kötelesrész kiadása csak pénzben lehetséges? 
2294 Hány év alatt évül el a kötelesrész iránti igény? 
2295 Visszautasíthatja-e az állam az örökséget? 
2296 Természetes személy örökös visszautasíthatja-e a hagyatékot? 
2297 Le lehet-e mondani az örökség visszautasításának jogáról? 
2298 Visszavonható-e az örökséget visszautasító nyilatkozat? 
2299 Érvényes-e a feltételhez kötött visszautasítás? 
2300 Az alábbiak közül mi nem minősül hagyatéki tartozásnak? 

2301 
Hagyatéki tartozásnak minősül-e az a követelés, amely valamelyik örököstárs javára 
keletkezett? 

2302 Mit jelent a cum viribus felelősség az öröklési jogban? 
2303 Mit jelen a pro viribus felelősség az öröklési jogban? 
2304 Mi lehet ági jellegű vagyon(tárgy)? 
2305 Mit jelent az öröklési képesség? 
2306 Mit jelent a szerzőképesség az öröklési jogban? 

2307 
Az örökhagyó halála előtt bejegyzett élettársával megszakította az életközösséget, és 
leszármazója nincs. A törvényes öröklés rendje szerint örököl-e a bejegyzett élettárs? 

2308 
Örökölhet-e édesanyja után Kovács István, ha figyelmetlenségből, tolatás közben elütötte, 
aminek következtében az édesanyja meghalt? 



2309 

Az örökhagyó egyetlen gyermeke az örökhagyó végrendelete alapján annak ingatlanait 
megörökli, az örökhagyó többi, végrendeletben felsorolt vagyontárgyait pedig az 
örökhagyó házastársa örökli. Később kiderül, hogy a végrendeletben nem rendelkezett 
minden vagyonáról az örökhagyó. A leszármazó pedig az ingatlanokat nem, csak a később 
ismertté vált, végrendeletben nem említett vagyontárgyakat szeretné megörökölni. Mit 
tehet? 

2310 

Az örökhagyó végrendeletében egyetlen gyermekére hagyta termőföldjeit. Később 
kiderül, hogy a végrendelet nem rendelkezett az örökhagyó balatoni nyaralójáról. Az 
örökös, aki egyébként hivatásszerűen foglalkozik mezőgazdasági termeléssel, csak a 
balatoni nyaralót szeretné megörökölni, mivel már így is több földje van, mint amit meg 
bír művelni. Mit tehet? 

2311 
Az alábbiak közül mely kiesési ok nem relatív hatású (vagyis nem csak a kieső személyre 
kiterjedő)? 

2312 

Az örökhagyó megkérte szomszédját, szövegezze meg végrendeletét az általa előadottak 
szerint, amelyet tanúk jelenlétében ismertetett vele. Időközben az örökhagyó 
gondnokrendelés nélkül cselekvőképtelen állapotba került, és így írta alá két tanú 
jelenlétében az egyébként előadott akaratának megfelelő végrendeletet. Érvényes-e a 
létrejött végrendelet? 

2313 
Szemműtét után, átmenetileg olvasásra képtelen állapotban - az egyébként nem vak - 
örökhagyó aláírja a barátja által készített végrendeletét, majd rögtön két tanú is aláírja, 
akik előtt az aláírást sajátjaként elismerte. Az így létrejött végrendelet ? 

2314 
Az örökhagyó csak nyomtatott nagybetűkkel tudott írni, a kis- és nagybetűk használatával 
nincs tisztában. Hogyan végrendelkezhet? 

2315 
A közjegyző a közvégrendeletet tevő személy feleségének a testvére. Érvényes-e az így 
létrejövő közvégrendelet? 

2316 
Közjegyző előtt közvégrendeletet készíttet Kovács Istvánné, akinek a gyermeke a 
közjegyzőnél dolgozik. A gyermekük szerkeszti meg a végrendeletet, érinti-e ez a 
végrendelet érvényességét? 

2317 
Melyik írásbeli magánvégrendelet lesz bármilyen más feltétel teljesülése ellenére is 
biztosan érvénytelen? 

2318 
A végrendelet tanúinak barátja unokáját és annak feleségét kérte fel a végrendelkező. Az 
unoka 19 éves, felesége 17 éves. Érvényes-e az így létrejött végrendelet? 

2319 
Szemműtéte után, átmeneti vaksága alatt a közjegyző előtt közvégrendeletet tett a 
végrendelkező. Egy hét múlva látását visszanyerte és módosítani kívánta végakaratát. 
Milyen formában teheti meg? 

2320 

Kovács István közvégrendeletet tett. Egy héttel később úgy érezte, szívinfarktusa van, 
meg fog halni, és még módosítani szerette volna végakaratát, így a szóbeli végrendelet 
alaki kellékeit megtartva jelenlévő barátainak előadta azt. Valójában csak megszédült, 
nem volt szívinfarktusa. Hogyan alakul az öröklés rendje? 

2321 
Örökhagyó végrendeletében holtig tartó haszonélvezeti jogot biztosított házastársának az 
általuk közösen lakott lakásra, amely örökhagyó tulajdona volt. Mikor szűnik meg a 
házastárs haszonélvezeti joga? 

2322 
Örökhagyó után törvényes örökléssel háramlott a hagyaték gyermekeire és házastársára. 
Ki kérheti az örökhagyó és házastársa által közösen lakott lakás megváltását? 

2323 Hány teljes parentélát ismer a Ptk.? 
2324 Mit jelent a végintézkedési képesség? 



2325 Ki lehet örökös az alábbiak közül? 

2326 
Az örökhagyó tulajdona volt egy engedélyköteles lőfegyver is. Egyetlen és törvényes 
örököse a fia, aki viszont nem rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. Megörökli-e a 
lőfegyvert? 

2327 Átszáll-e a kötelesrész iránti igény az arra jogosult halála esetén annak örökösére? 

2328 

Az örökhagyó leszármazó és házastárs nélkül elhunyt, végrendeletében mindenét nevezett 
örökösére hagyta. Egyetlen szülője él még, aki a kötelesrészre igényt tartana, azonban az 
örökhagyó halálát követően nem sokkal ő is elhalálozik, azonban van egy gyermeke. 
Melyik állítás a helyes? 

2329 
A felsorolt, közjegyző által hozott határozatok közül melyik végrehajtását rendelheti el 
közjegyző? 

2330 A felsoroltak közül melyik végrehajtását rendelheti el közjegyző? 

2331 
Ki rendeli el a végrehajtást a közjegyzőnek az előzetes bizonyítás lefolytatásáért 
felszámított díjról kiállított költségjegyzéke alapján?  

2332 
Melyik közjegyző rendeli el a közjegyző hatáskörébe tartozó eljárásban az eljárási költség 
viseléséről hozott végzés végrehajtását?  

2333 
Mit nem kötelező tartalmaznia a közjegyzői ügyleti okiratnak ahhoz, hogy az alkalmas 
legyen a végrehajtás elrendelésére?  

2334 

Milyen okiratokat és hány példányban kell benyújtani a közjegyzőhöz a közjegyzői okirat 
végrehajtási záradékkal történő ellátása céljából, ha az eljárásban egy végrehajtást kérő és 
egy adós van, a záradékolni kért okirat eredeti példánya az eljáró közjegyzőnél van, és a 
követelés felmondás folytán vált lejárttá.  

2335 Melyik közjegyző illetékes a végrehajtás elrendelésére közjegyzői okirat alapján?  

2336 
Melyik közjegyző illetékes a végrehajtás elrendelésére módosított közjegyzői okirat 
alapján, ha az alapokiratot és a módosító okiratot eltérő közjegyző készítette?  

2337 
Ha közjegyzői okirat végrehajtásának elrendelésével összefüggésben a közjegyzők között 
hatásköri összeütközés merül fel, ki jelöli ki az eljáró közjegyzőt?  

2338 
Mi a közjegyző teendője, ha közjegyzői okirat végrehajtásának elrendelése iránti 
eljárásban a végrehajtást kérő oldalán bekövetkezett jogutódlást megállapító végzést azért 
nem lehetett az adósnak kézbesíteni, mert ő a megadott címen ismeretlen?  

2339 
Hirdetményi kézbesítés esetén hol kell a hirdetményt közzétenni közjegyzői okirat 
végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban?  

2340 
Helyes-e az alábbi állítás? Ha közkereseti és a betéti társasággal szemben a követelés 
teljesítése érdekében végrehajtható okiratot állítottak ki, a közkereseti társaság és betéti 
társaság tagjával szemben elrendelhető biztosítási intézkedés  

2341 
Mely esetben látja el záradékkal a közjegyző a közokiratot, amely az ingatlan közös 
tulajdonának árveréssel történő megszüntetésére irányuló szerződésről szól?  

2342 
Mit nem tehet a közjegyző, ha a fél végrehajtás elrendelése iránti kéreleméhez nem 
csatolja a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői okirat hiteles kiadmányát, illetve annak 
nem hiteles másolatát? 

2343 
Főszabály szerint melyik közjegyző rendelheti el a végrehajtási eljárást az európai fizetési 
meghagyásos eljárás szerint végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás 
esetén?  



2344 
Igénybe vehető-e költségkedvezmény a határozat önálló bírósági végrehajtó útján történő 
kézbesítéséhez?  

2345 
Mivel kell elrendelni a végrehajtást a közjegyzői nemperes eljárás lefolytatásáért 
felszámított díjról, költségről kiállított költségjegyzék esetén?  

2346 Mivel kell elrendelni a közjegyző által hozott marasztalást tartalmazó határozatot?  
2347 Kinek kell kézbesíteni a biztosítási intézkedést elrendelő végzést?  
2348 Milyen formában rendeli el a közjegyző a hatáskörébe tartozó végrehajtást? 
2349 Melyek a közjegyző által kiállított végrehajtható okiratok? 

2350 
Mit köteles közölni a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelem előterjesztésekor, ha az 
adós cég? 

2351 
Mit köteles közölni a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelem előterjesztésekor, ha az 
adós természetes személy?+B2473 

2352 
Mit köteles közölni a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelem előterjesztésekor ingatlan 
végrehajtás esetében? 

2353 Milyen formában kell a végrehajtási kérelmet előterjeszteni? 

2354 
A végrehajtási kérelmet hány napon belül kell a közjegyzőnek megvizsgálnia annak 
érdekében, hogy nincs-e helye az áttételnek, az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak? 

2355 
A végrehajtási kérelmet hány napon belül kell a közjegyzőnek megvizsgálnia annak 
érdekében, hogy azt - a jogi képviselővel rendelkező fél kivételével - nem kell-e 
hiánypótlásra visszaadni? 

2356 Mikor pótolhatja a közjegyző a végrehajtási kérelem hiányát saját hatáskörben? 

2357 
Mit tehet a közjegyző, ha a jogi képviselővel nem rendelkező végrehajtást kérő a kérelmét 
nem nyomtatványon terjesztette elő, a nyomtatványt nem kellő példányban nyújtotta be, 
vagy nem megfelelően töltötte ki? 

2358 
Mit tehet a közjegyző a jogi képviselővel rendelkező végrehajtást kérő hiányos kérelme 
esetén? 

2359 
Mely időponttól számított hány napon belül dönt a közjegyző a végrehajtási kérelemről, 
ha hiánypótlást is elrendelt? 

2360 
A közjegyzői okiraton alapuló követelés végrehajtásánál melyek a végrehajtás általános 
feltételei? 

2361 
Kiállítható-e végrehajtható okirat közjegyző által jóváhagyott egyezség tekintetében, ha a 
jóváhagyó végzést megfellebbezték? 

2362 
A közjegyző által jóváhagyott – a bírósági egyezséggel azonos hatályú – egyezség alapján 
az egyezséget jóváhagyó közjegyző kiállíthat-e végrehajtási lapot? 

2363 
Mivel kell elrendelni a végrehajtást a közjegyző általa jóváhagyott – a bírósági 
egyezséggel azonos hatályú – egyezség esetében? 

2364 Mikor kell több végrehajtási lapot kiállítani egy ügyben? 
2365 Hány végrehajtási lapot kell kiállítani, ha a követelés több adóssal szemben áll fenn? 

2366 
Hány végrehajtási lapot kell kiállítani, ha a követelés több végrehajtást kérőt illet meg, és 
a követelésnek az egyes végrehajtást kérőkre eső része a végrehajtandó okiratban 
pontosan meg van jelölve? 

2367 
Ki állíthat-e a közjegyző egy végrehajtási lapot, ha a követelés több végrehajtást kérőt illet 
meg, és a követelésnek az egyes végrehajtást kérőkre eső része a végrehajtandó okiratban 
pontosan meg van jelölve? 



2368 
Ki állíthat-e a közjegyző egy végrehajtási lapot, ha a követelés több adóssal szemben áll 
fenn? 

2369 
Milyen intézkedést hozhat az ügyben eljáró közjegyző, ha a végrehajtási kérelem teljesen 
alaptalan? 

2370 
Milyen intézkedés hozhat az ügyben eljáró közjegyző, ha a végrehajtási kérelem részben 
alaptalan? 

2371 
Kinek a részére kell kézbesíttetni a végrehajtási lap kiállításának megtagadásáról 
rendelkező végzést? 

2372 
Kinek a részére kell kézbesíttetni a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő 
ellátásának megtagadásáról rendelkező végzést? 

2373 
Kinek a részére kell kézbesíttetni a végrehajtási lap kérelemtől eltérő kiállításáról 
rendelkező végzést? 

2374 
Kinek a részére és milyen módon kell kézbesíttetni a végrehajtási lap kérelemtől eltérő 
kiállításáról rendelkező végzést? 

2375 
Kinek a részére kell kézbesíttetni a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal kérelemtől 
eltérő ellátásáról rendelkező végzést? 

2376 
Kinek a részére és milyen módon kell kézbesíttetni a közjegyzői okirat végrehajtási 
záradékkal kérelemtől eltérő ellátásáról rendelkező végzést? 

2377 
Milyen módon kell kézbesíttetni a végrehajtási lap kérelemtől eltérő kiállításáról 
rendelkező végzést az adósnak? 

2378 
Milyen módon kell kézbesíttetni a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal kérelemtől 
eltérő ellátásáról rendelkező végzést az adósnak? 

2379 
Ki jelöli ki az eljáró közjegyzőt végrehajtás elrendelésére irányuló eljárásban, ha az 
okiratot készítő közjegyző kizáráson kívüli egyéb ok miatt nem járhat el? 

2380 

Melyik közjegyző köteles az okirat végrehajtási záradékkal történő ellátására irányuló 
eljárásra a módosító okiratban szereplő „új” kötelezettségválallás tekintetében, ha az 
alapokiratot készítő közjegyző és a módosító okiratot készítő közjegyző személye 
elkülönül? 

2381 Mikor rendelhet el a közjegyző közjegyzői okirat alapján adóhatósági végrehajtást? 

2382 
Mely esetben nincs helye végrehajtásnak közjegyzői okiratba foglalt követelés 
vonatkozásában? 

2383 
Tartalmaznia kell-e a közjegyzői okiratba foglalt felmondásnak az adós aktuálisan 
fennálló tartozásának összegét kölcsönszerződés felmondása esetén? 

2384 

Hány példányban és milyen formában kell benyújtani a közjegyzőhöz a felmondás 
közlését tanúsító közokiratot a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátására 
irányuló eljárásban, ha az eljárásban egy végrehajtást kérő és egy adós van, és a követelés 
felmondás folytán vált lejárttá? 

2385 
Jogszabály alapján van-e helye költségkedvezménynek közjegyzői okirat végrehajtási 
záradékkal történő ellátására irányuló eljárásban a végrehajtási kérelem előterjesztéséért 
járó díj tekintetében? 

2386 

Elrendelhető-e a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátására irányuló 
eljárásban a végrehajtás, ha az ügyben a végrehajthatóság feltétele a felmondás 
hatályosulása, a jogviszonyban a felek között azonban nincs kikötve kézbesítési 
rendelkezés és a felmondás adós részére történő közjegyzői közlésének az eredménye 
„nem kereste”? 



2387 

Hogy alakul a közjegyzői díj, ha a végrehajtást kérő a végrehajtási kérelmét a végrehajtás 
elrendelése tárgyában hozott határozat meghozatala előtt, de a hiánypótlás vagy a 
jogutódlás tárgyában hozott határozat, vagy a hiányoknak a közjegyző általi pótlása után 
visszavonja?   

2388 
Ha a közjegyző az ügyet átteszi, vele szemben milyen fizetési kötelezettség terheli a 
végrehajtást kérőt? 

2389 Az alábbi esetek közül mikor jogosult a közjegyző a végrehajtás megszüntetésére? 

2390 
 Ki jogosult közjegyző által (nem fizetési meghagyás alapján) elrendelt végrehajtási 
eljárásban az adós részére részletfizetést engedélyezni?  

2391 Az alábbi esetek közül melyikben nincs helye a végrehajtási záradék törlésének? 

2392 
Mi a közjegyző teendője, ha az adós a közjegyzői okirat alapján elrendelt végrehajtás 
foganatosítása alatt a közjegyzőtől arra hivatkozással kéri a végrehajtási záradék törlését, 
hogy a közokirat érvénytelen?  

2393 
Mi a közjegyző teendője, ha az adós a közjegyzői okirat alapján elrendelt végrehajtás 
foganatosítása alatt a közjegyzőtől arra hivatkozással kéri a végrehajtási záradék törlését, 
hogy a követelést megfizette? 

2394 

Mi a közjegyző teendője, ha az a közjegyzői okirat alapján elrendelt végrehajtás 
foganatosítása alatt - a végrehajtás elrendelését megelőzően indult perben - a bíróság 
jogerősen megállapítja, hogy a közjegyzői okiratnak a kezelési költségre vonatkozó 
rendelkezése érvénytelen? 

2395 
Felfüggesztheti-e a végrehajtást a közjegyző, amennyiben az adós a méltányolható 
körülményt igazolta és nem sújtották korábban pénzbírsággal?  

2396 
Mely esetben nem rendelheti el a végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtási záradék 
törlését?  

2397 
Helyes-e az alábbi állítás? A végrehajtás felfüggesztése kiterjed a végrehajtás 
foganatosítása során szükséges bírósági döntések meghozatalára és a felfüggesztést 
megelőzően előterjesztett végrehajtási jogorvoslati kérelmek elbírálására.  

2398 
Igaz-e az állítás? A végrehajtási eljárásban a közjegyző által hozott határozat a 
törvényszék határozatával azonos hatályú.  

2399 
Igaz-e az állítás? A végrehajtási eljárásban a közjegyző által hozott határozat a 
járásbíróság határozatával azonos hatályú.  

2400 
A bírósági végrehajtásról szóló törvény által meghatározott esetekben kézbesíthető-e a 
közjegyző által a hozott végzés hirdetményi úton? 

2401 
Igaz-e az állítás? A végrehajtási eljárásban a közjegyző által hozott végzés hirdetményi 
úton semmilyen körülmények között nem kézbesíthető. 

2402 
Igaz-e az állítás? A végrehajtási eljárásban a közjegyző által hozott végzés – a törvényben 
meghatározott esetekben - hirdetményi úton kézbesíthető. 

2403 
Mi a teendő, ha a végrehajtás elrendelését követően a végrehajtást kérő jogutódlás 
megállapítása iránt kérelmet terjeszt be a közjegyzőhöz. 

2404 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtás elrendelését követően a végrehajtást kérő vagy az adós 
személyében változás állt be, a közjegyző végzésével megállapítja a jogutódlást.  

2405 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtás elrendelését követően a végrehajtást kérő vagy az adós 
személyében változás állt be, a foganatosító bíróság végzésével megállapítja a jogutódlást.  

2406 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtás elrendelését követően az adós személyében változás állt 
be, a közjegyző végzésével megállapítja a jogutódlást.  



2407 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtó a végrehajtás foganatosítása alatt tudomást szerzett a 
felek személyében történt változásról, a végrehajtási ügyet beterjeszti a közjegyzőhöz. 

2408 Jelölje meg a helyes választ: 

2409 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtást kérő belföldön lakóhellyel nem rendelkezik, részére a 
közjegyző az iratokat külföldi címére kézbesíti. 

2410 
Mi a közjegyző teendője, ha a végrehajtás elrendelését követően a végrehajtást kérő a 
közjegyzőnek bejelenti, hogy a követelését az adós megfizette. 

2411 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtás elrendelését követően a végrehajtást kérő a 
közjegyzőnek bejelenti, hogy a követelését az adós megfizette, a közjegyző megállapítja 
hatáskörének hiányát és a beadványt átteszi a végrehajtóhoz. 

2412 
Mi a közjegyző teendője, ha a végrehajtás elrendelését követően a végrehajtást kérő a 
közjegyzőnek bejelenti, hogy a követelését az adós megfizette. 

2413 
Mi a közjegyző teendője, ha a végrehajtás elrendelését követően az adós a közjegyzőnek 
bejelenti, hogy a követelést megfizette? 

2414 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtás elrendelését követően az adós okirattal valószínűsítette, 
hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, a közjegyző a bizonyítékra utalva felhívja a 
végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzék a követelés fennállásáról. 

2415 
Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtás elrendelését követően az adós okirattal valószínűsítette, 
hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, a végrehajtó a bizonyítékra utalva felhívja a 
végrehajtást kérőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzék a követelés fennállásáról. 

2416 Válassza ki a helyes állítást: 
2417 Válassza ki a helytelen állítást: 
2418 Válassza ki a helyes állítást: 

2419 
Kiszabhat-e rendbírságot a közjegyző, ha az adós a végrehajtásból eredő, jogszabályban 
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget? 

2420 Válassza ki a helyes állítást! 
2421 Válassza ki a helytelen állítást! 

2422 
Felfüggesztheti-e a végrehajtást a közjegyző, ha ezt kívánta a végrehajtást kérő, és a 
felfüggesztés másnak a jogát nem sérti? 

2423 
Kinek a hatáskörébe tartozik a végrehajtási eljárás felfüggesztésére, ha ezt kívánta a 
végrehajtást kérő, és a felfüggesztés másnak a jogát nem sérti? 

2424 Válassza ki a helyes állítást! 
2425 Felfüggesztheti-e a közjegyző a végrehajtási eljárást? 

2426 
Felfüggeszthet-e a közjegyző a végrehajtási eljárást, ha az adós végrehajtási lap 
visszavonása iránti kérelmet terjeszt elő? 

2427 
Felfüggeszthet-e a közjegyző a végrehajtási eljárást a fél kérelmére, az alapügyben 
előterjesztett igazolási kérelem esetén?  

2428 
Felfüggeszthet-e a közjegyző a végrehajtási eljárást a fél kérelmére, az alapügyben 
előterjesztett kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem esetén? 

2429 
Ha a végrehajtási eljárás felfüggesztése tárgyában a közjegyző dönt, hány napon belül kell 
döntését meghoznia? 

2430 
Ha a végrehajtási eljárás felfüggesztése tárgyában a közjegyző dönt, a felfüggesztést hány 
napon belül közli a végrehajtóval? 



2431 
Ha a végrehajtási eljárás felfüggesztése tárgyában a közjegyző döntött, ki dönt a 
felfüggesztés fenntartásának indokoltságáról? 

2432 
Igaz-e az állítás? A végrehajtó a természetes személy kérelmére a végrehajtási eljárás alatt 
részletfizetést engedélyezhet. 

2433 
Igaz-e az állítás? A közjegyző a természetes személy kérelmére a végrehajtási eljárás alatt 
részletfizetést engedélyezhet. 

2434 
Elrendelheti-a a közjegyző a végrehajtás megszüntetését, ha ezt kívánta a végrehajtást 
kérő? 

2435 Válassza ki a helyes állítást! 
2436 Elrendelheti-a a közjegyző a végrehajtás korlátozását, ha ezt kívánta a végrehajtást kérő? 
2437 Ki engedélyezi a zálogjogosult bekapcsolódását a végrehajtási eljárásba? 

2438 

Igaz-e az állítás? Ha a végrehajtást kérő a meghatározott ingóságot nem tudta megjelölni, 
vagy az ingóság bármely okból nem lelhető fel, a végrehajtó az ingóság valószínű értéke 
erejéig a kötelezett egyéb vagyontárgyait lefoglalja. Ilyenkor a végrehajtó a foglalási 
jegyzőkönyvet beterjeszti a végrehajtást elrendelő közjegyzőhöz, aki a felek 
meghallgatása után megállapítja az ingóság értékét. A meghallgatás mellőzhető, ha a 
végrehajtás alapjául szolgáló határozat az értéket már megállapította. A további 
végrehajtás az ingóság értékének megfelelő összeg behajtása iránt folyik. 

2439 Megállapíthatja-e a közjegyző a végrehajtási eljárás alatt az ingóság értékét? 
2440 Ki szünteti meg a közjegyző által elrendelt biztosítási intézkedést? 
2441 Megszüntetheti a közjegyző az általa elrendelt biztosítási intézkedést az adós kérelmére? 

2442 
Mi a közjegyző teendője, ha a végrehajtás elrendelését követően az adós társaság arra 
hivatkozik, hogy a végrehajtás elrendelésének időpontjában már felszámolás alatt állt. 

2443 Válassza ki a helytelen állítást! 
2444 Válassza ki a helytelen állítást! 

2445 

Igaz-e az állítás? A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási 
kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg 
intézkedésének elmulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet 
elő a közjegyzőhöz. 

2446 Válassza ki a helyes állítást! 

2447 

A közjegyző a végrehajtást kérő kérelmére kiállítja a Vht. 31/C. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti, európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt egy végrehajtható 
közjegyzői okirat alapján, Ausztriában történő végrehajtás céljából. Kinek küldi meg a 
közjegyző a kiállított tanúsítványt? 

2448 
A 805/2004/EK rendelet szerint európai végrehajtható okirattá nyilvánított magyar fizetési 
meghagyás alapján Németországban 

2449 
A közjegyzőnek Dániába kell iratot kézbesítenie. Milyen szabályok alkalmazandók a 
kézbesítésre? 

2450 
Az 1393/2007/EK rendelet szerint milyen módon kézbesítheti az iratot a közjegyző másik 
európai uniós tagállamba?  

2451 
A közjegyzői iratot annak Ausztriába való kézbesítése előtt le kell fordíttatni német 
nyelvre. Ki viseli ennek költségét? 

2452 Végrehajtható-e magyar közjegyzői okirat Dániában? 
2453 Végrehajtható-e magyar közjegyzői okirat Svájcban, Norvégiában vagy Izlandon? 



2454 
Milyen esetekben tagadható meg egy közokirat végrehajtása más uniós tagállamban a 
Brüsszel-IA rendelet (1215/2012/EU rendelet) alapján? 

2455 

Magyar közjegyző végrehajtható közokirata alapján a Vht. 31/C. § (2) bekezdés e) 
pontjában említett tanúsítvány (Brüsszel-IA rendelet - 1215/2012/EU rendelet – II. 
Melléklete szerinti - közokiratra vagy perbeli egyezségre vonatkozó - tanúsítvány) 
kiállításának mikor van helye? 

2456 

Magyar közjegyző által 2016-ban kiállított végrehajtható közokirat alapján a követelés 
jogosultja végrehajtást kíván indítani Németországban, a Brüsszel IA. rendelet 
(1215/2016/EU rendelet) alapján. Mit kell benyújtania a Brüsszel IA. rendelet alapján a 
németországi végrehajtáshoz? 

2457 

Magyar közjegyző által kiállított végrehajtható közokirat alapján végrehajtást indítanak 
Németországban, a Brüsszel-IA rendelet (1215/2012/EU rendelet) alapján. A végrehajtást 
elrendelő német bíróság megtagadhatja a magyar közokirat ottani végrehajthatóvá 
nyilvánítását, amennyiben  

2458 

Magyar közjegyző által kiállított végrehajtható közokirat alapján a követelés jogosultja 
végrehajtást kíván indítani más uniós tagállamban, a Brüsszel-IA rendelet (1215/2012/EU 
rendelet) alapján. Mit kell benyújtania a külföldi végrehajtáshoz a Brüsszel IA. rendelet 
alapján? 

2459 

Magyar közjegyző által kiállított végrehajtható közokirat alapján indult végrehajtás során 
megállapítást nyer, hogy az adósnak nincs lefoglalható belföldi vagyontárgya. A 
végrehajtás kérő ugyanakkor bejelenti a végrehajtónak, hogy az adós Ausztriában 
rendszeres munkabért kap. Az alábbiak közül mi az eljárás ebben az esetben? 

2460 
Magyar jogosult a Dániában élő kötelezettel szembeni közjegyzői okiratba foglalt 
követelését hogyan tudja érvényesíteni, ha a kötelezettnek csak Dániában van vagyona? 

2461 
A 805/2004/EK rendelet alapján európai végrehajtható okirattá nyilvánított magyar 
fizetési meghagyás érdemi felülvizsgálata 

2462 

Németországba történt kézbesítést követően a közjegyző azt a tájékoztatást kapja a 
minisztériumon keresztül, hogy az irat a német jog szerint kézbesítési vélelem alapján 
megállapított időpontban tekintendő kézbesítettnek. Szabályosnak tekintheti-e a 
közjegyző így a kézbesítést? 

2463 Definiálja a fizetési meghagyásos eljárás fogalmát! 

2464 
Alkalmazható-e a fizetési meghagyásos eljárásra az egyes közjegyzői nemperes 
eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (Kjnp.)? 

2465 
Helyes-e az az állítás, hogy a közjegyző eljárása a fizetési meghagyásos eljárásban a 
bíróság eljárásával azonos hatályú? 

2466 Milyen követelés érvényesíthető fizetési meghagyás útján az alábbiak közül? 

2467 
Az alábbiak közül melyik követelés nem érvényesíthető semmilyen más eljárásban, csak 
fizetési meghagyásos eljárás útján? 

2468 
Ki lehet-e bocsátani a fizetési meghagyást, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési 
címe? 

2469 Melyik állítás nem igaz? 

2470 
Beadhatja-e a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét, ha a jogosultnak 
nincs sem belföldi idézési címe sem belföldi idézési című képviselője? 

2471 
Eljárhat-e a közjegyző abban a fizetési meghagyásos ügyben, amelyben, mint bíró nem 
járhatna el? 



2472 
A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyzőnek kinek és mikor kell bejelentenie, ha 
vele szemben kizárási ok áll fenn?  

2473 
Kizárási ok észlelése esetén ki kezdeményezi hivatalból a közjegyző kizárását a fizetési 
meghagyásos eljárásból? 

2474 Ki jelenthet be kizárási okot a fizetési meghagyásos eljárás során? 

2475 
Mikor jelentheti be a fél a kizárási okot - az elfogultság esetét kivéve ? a fizetési 
meghagyásos eljárás során? 

2476 
Fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző kizárása esetén ki jelöli ki az eljáró 
közjegyzőt? 

2477 
Ha a MOKK elnökével, mint a fizetési meghagyásos eljárásban eljáró közjegyzővel 
szemben jelentenek be kizárási okot, ki jogosult a eljáró közjegyző kijelölésére?  

2478 Hogyan alakul a közjegyző illetékessége a fizetési meghagyásos eljárásban? 
2479 Van-e helye a fizetési meghagyásos eljárásban illetékesség kikötésének? 

2480 
Hogyan történik az elektronikus úton előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmek elosztása? 

2481 
Hogyan történik a papír alapon benyújtott és szóban előterjesztett fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelmek elosztása? 

2482 Milyen időtartamra kérhet a közjegyző mentesítést a fizetési meghagyásos eljárásban? 
2483 Fizetési meghagyásos eljárásban megtagadhatja-e a MOKK elnöke a mentesítést? 

2484 
Hogy alakul a mentesítési időszakban a mentesített közjegyző ügyérkezése az 
elektronikus úton előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek 
tekintetében? 

2485 
Eljárhat-e a közjegyző abban a fizetési meghagyásos ügyben, amelyben a Pp. 13. § (2) 
bekezdése szerinti hozzátartozói vagy volt házastársa érintett? 

2486 
Milyen formában és hány példányban kell a beadványokat előterjesztenie a nem jogi 
képviselővel eljáró természetes személy ügyfélnek a fizetési meghagyásos eljárás során? 

2487 
Milyen formában és hány példányban kell a mellékletek nélküli beadványokat 
előterjesztenie a jogi személy képviseletében eljáró jogi képviselőnek a fizetési 
meghagyásos eljárás során? 

2488 
Kötelező-e feltüntetni fizetési meghagyásos eljárásban a kezdőiratnak nem minősülő 
beadványon az eljáró közjegyzőt?  

2489 
Van-e lehetőség a fizetési meghagyásos eljárásban melléklet csatolására a 
beadványokhoz? 

2490 Fizetési meghagyásos eljárásban csatolható-e a beadványhoz meghatalmazás? 

2491 
Milyen kritériumai vannak a fizetési meghagyásos eljárásban az elektronikus beadvány 
előterjesztésének? 

2492 
Fizetési meghagyásos eljárásban beadhatja-e a jogi képviselővel rendelkező fél papír 
alapon a beadványát? 

2493 
A fizetési meghagyásos eljárásban az elektronikus beadás esetén kell-e igazolni a 
technikai eszközök alkalmazásának jogszerűségét? 

2494 
Mi tekintendő az elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése 
időpontjának? 

2495 
Mit tesz a közjegyző, ha fizetési meghagyásos eljárásban olyan papír alapú beadványt 
terjesztenek elő nála, amelyben nem ő az eljáró közjegyző? 



2496 
A fizetési meghagyásos eljárásban mennyi időn belül kell rögzítenie a közjegyzőnek a 
MOKK rendszerén a hozzá papír alapon benyújtott beadvány adatait? 

2497 A fizetési meghagyásos eljárásban van-e lehetőség a beadvány szóbeli előterjesztésére? 

2498 
Melyik állítás helyes? Fizetési meghagyásos eljárásban a szóban előterjesztett beadvány 
esetén 

2499 
Mit tesz a közjegyző, ha a fizetési meghagyásos eljárásban figyelmeztetés ellenére a fél 
elmulasztja a szóban előterjesztett beadvány hiányainak pótlását? 

2500 
Mit tesz a közjegyző, ha a fizetési meghagyásos eljárásban figyelmeztetés ellenére a fél 
elmulasztja a szóban előterjesztett beadvány hiányainak pótlását, de az adott ügyben nem 
ő az eljáró közjegyző? 

2501 
Fizetési meghagyásos eljárásban kell-e külön jegyzőkönyvet készíteni a beadvány szóbeli 
előterjesztéséről?  

2502 Van-e helye a fizetési meghagyásos eljárásban beavatkozásnak? 
2503 Van-e helye a fizetési meghagyásos eljárásban perbehívásnak, perbevonásnak? 

2504 
Kinek kell kézbesíteni fizetési meghagyásos eljárásban a kézbesítési vélelem megdöntése 
iránti kérelem tárgyában hozott végzést? 

2505 
Kinek kell kézbesíteni fizetési meghagyásos eljárásban az igazolási kérelem tárgyában 
hozott végzést? 

2506 
Ki fellebbezhet a fizetési meghagyásos eljárásban az igazolási kérelmet elutasító végzés 
ellen? 

2507 Van-e helye a fizetési meghagyásos eljárásban a fél szóbeli meghallgatásának? 
2508 Van-e helye a fizetési meghagyásos eljárásban szünetelésnek? 
2509 Van-e helye a fizetési meghagyásos eljárásban felfüggesztésnek? 

2510 
Van-e helye, és ha igen, milyen esetben a fizetési meghagyásos eljárásban bizonyítási 
eljárás lefolytatásának? 

2511 
Alakilag mit tartalmaz a fizetési meghagyásos eljárásban a MOKK rendszerén keresztül 
előállított jegyzőkönyv, aktanyomat, határozat? 

2512 
Közokiratnak minősül-e a fizetési meghagyásos eljárásban a MOKK rendszerén keresztül 
előállított jegyzőkönyv, aktanyomat, határozat és az ezekről kiadott hiteles kiadmány? 

2513 
Kötelező-e feltüntetni a beadványon az eljáró közjegyzőt a fizetési meghagyásos 
eljárásban? 

2514 
Mi a teendő a fizetési meghagyásos eljárásban, ha a kötelezett jogi képviselője az 
ellentmondást tartalmazó elektronikus beadványában nem tünteti fel az idézési címét? 

2515 
Az alábbiak közül mely mellékletet nem lehet csatolni a beadványhoz a fizetési 
meghagyásos eljárásban? 

2516 
Mi a teendő akkor, ha a társasház kötelezett jogi személy (kft) közös képviselője papír 
alapon terjeszt elő alakilag hiánytalan ellentmondást az arra nyitva álló határidőn belül? 

2517 
Fizetési meghagyásos eljárásban az alábbiak közül melyik fél terjesztheti elő beadványát 
papír alapon, amennyiben a törvényben felsorolt mellékletet nem csatol a beadványhoz? 

2518 
Mi a teendő akkor, ha a fél beadványát nem az eljáró közjegyzőnél nyújtotta be a fizetési 
meghagyásos eljárásban? 

2519 
Mennyi idő alatt kell a közjegyzőnek a hozzá beérkezett papír alapú beadvány adatait a 
MOKK rendszerében rögzíteni a fizetési meghagyásos eljárásban? 



2520 
Az alábbiak közül melyik fél terjeszthet elő beadványt szóban a közjegyzőnél a fizetési 
meghagyásos eljárásban? 

2521 
Az alábbiak közül mely papír alapú beadványt kell a közjegyzőnek szkennelés útján 
rögzíteni a MOKK rendszerében a fizetési meghagyásos eljárásban? 

2522 
Meghosszabbítható-e a hiánypótlásra nyitva álló határidő a fizetési meghagyásos 
eljárásban, ha a közjegyző a jogosultat a kézbesítéshez szükséges adatok megadására hívja 
fel, mert a postai tértivevény szerint a kötelezett ismeretlen helyre költözött? 

2523 
Mi az igazolási kérelem előterjesztésének végső (objektív) határideje a fizetési 
meghagyásos eljárásban? 

2524 Mit kell előadni az igazolási kérelemben a fizetési meghagyásos eljárásban? 

2525 
Az alábbiak közül ki, illetve mely szerv függesztheti fel a végrehajtási eljárást, ha az 
igazolási kérelem sikere valószínűnek mutatkozik? 

2526 
A kötelezett a részletfizetési kérelme elutasításának kézhezvételét követő 17. napon  
fellebbezést terjeszt elő a közjegyző végzésével szemben. Előadja, hogy kórházban volt, 
és ezért terjeszti elő fellebbezését elkésve. Melyik a helyes állítás? 

2527 
Igazolható-e az ellentmondási határidő elmulasztása azzal, hogy a fél az ellentmondást a 
Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál terjesztette elő? 

2528 
Mit tesz a bíróság, ha a felperes keresetével kizárólag olyan követelést érvényesít, amelyet 
csak fizetési meghagyásos eljárásban lehet érvényesíteni? 

2529 
Milyen módon nyújthatja be az ügyvéd a  saját ügyében a fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelmet? 

2530 A kötelezett igazolási kérelme mely esetben megalapozott az alábbi esetek közül? 

2531 
Mi a teendő az olyan fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel, amely esetében a 
jogosultnak nincs sem belföldi idézési címe sem belföldi idézési című képviselője? 

2532 Melyik állítás helyes? Hirdetményi kézbesítés esetén fizetési meghagyásos eljárásban 

2533 
Melyik állítás helyes? A belföldi idézési címmel és belföldi idézési című képviselővel sem 
rendelkező jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésével 
egyidejűleg 

2534 Kézbesíthető-e a fizetési meghagyás a kötelezettnek hirdetményi úton? 
2535 Kézbesíthető-e a fizetési meghagyásos eljárásban az irat nyomban a jelenlévő félnek? 

2536 
Melyik állítás helyes? A fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítése esetén az 
ellentmondás előterjesztésre nyitva álló határidőt attól az időponttól kell számítani, 
amikor 

2537 
Melyik állítás helyes? A fizetési meghagyás kézbesítése szabályos, ha azt a természetes 
személy kötelezett 

2538 
Meddig terjeszthető elő  fizetési meghagyásos eljárásban kézbesítési vélelem megdöntése 
iránti kérelem? 

2539 
Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás tértivevénye "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza? 

2540 
Mit kell mellékelni a fizetési meghagyás kézbesítési vélelmének beállásáról szóló 
értesítéshez a fizetési meghagyásos eljárásban? 

2541 
Mi a teendő akkor, ha  fizetési meghagyásos eljárásban a kézbesítési vélelem megdöntése 
iránti kérelmet elkésetten terjesztik elő? 



2542 
A fizetési meghagyásos eljárásban a Kereskedő Bt. kézbesítési vélelem megdöntése iránti 
kérelmet terjeszt elő. Mit kell tennie a közjegyzőnek? 

2543 
Mikor állapítható meg a kézbesítési vélelem a fizetési meghagyás (primer) végrehajtói 
kézbesítése esetén? 

2544 
A fizetési meghagyás kézbesítését végző személy hogyan jár el helyesen, ha a címzett 
rácsapja az ajtaját, miután közölte vele, hogy egy hivatalos iratot szeretne neki átadni? 

2545 
Mikor minősül kézbesítettnek a fizetési meghagyás, ha a kötelezett annak átvételét 
megtagadja? 

2546 Ki nem lehet helyettes átvevő? 

2547 
Mikor áll be a kézbesítési vélelem, ha a fizetési meghagyást azért nem lehet kézbesíteni, 
mert a címzett a bejelentett címen ismeretlen? 

2548 Hogyan kézbesítendő szabályosan a fizetési meghagyás az írni nem tudó kötelezettnek? 

2549 
Előterjeszthet-e fizetési meghagyás ellen rendkívüli ellentmondást kötelezetti pertársaság 
esetén a kötelezett, ha csak a másik kötelezett részére került vélelem alapján kézbesítésre 
a fizetési meghagyás? 

2550 Hogyan kell előterjeszteni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet? 
2551 Mit nem kell feltüntetni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen? 
2552 Mit nem kell feltüntetni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen? 

2553 
A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek kötelező tartalmi eleme-e a perré 
alakulás esetére a perben illetékes bíróság megnevezése? 

2554 
Fel kell-e tüntetni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen az azt aláíró tanúk 
személyazonosító adatait? 

2555 
Előterjeszthető-e fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem a kötelezett ellen fennálló 
több követelés tekintetében? 

2556 
Előterjeszthető-e fizetési meghagyásos eljárásban a kérelem együttesen, több kötelezett 
ellen fennálló azonos követelés tekintetében? 

2557 
Beadható-e a kérelem fizetési meghagyásos eljárásban, ha a jogosult által több kötelezettel 
szemben más-más követelés került megjelölésre? 

2558 
Felel-e az eljáró közjegyző fizetési meghagyásos eljárásban a kérelemben szereplő adatok 
helyességéért? 

2559 Milyen hatálya van a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének? 

2560 
Mennyi időn belül kell a fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyzőnek a hozzá 
beérkezett kérelmeket megvizsgálni? 

2561 
Mit tehet a közjegyző a fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezett szervezet 
jogképességének megállapítása érdekében? 

2562 
Az alábbi esetek közül mikor nincs helye a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
hivatalból történő elutasításának? 

2563 
Az alábbi esetek közül mikor nincs helye a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
hivatalból történő elutasításának? 

2564 
Az alábbi esetek közül mikor van helye a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
hivatalból történő elutasításának? 

2565 
Mi a közjegyző teendője abban az esetben, ha a fizetési meghagyást a kötelezett halála 
miatt nem lehet kézbesíteni? 



2566 
Mi a közjegyző teendője abban az esetben, ha a fizetési meghagyást a kötelezett részére 
azért nem lehet kézbesíteni, mert a kötelezett a bejelentett címen ismeretlen? 

2567 
Mi a közjegyző teendője abban az esetben, ha a fizetési meghagyást a kötelezett részére 
azért nem lehet kézbesíteni, mert a kötelezett a bejelentett címről ismeretlen helyre 
költözött? 

2568 
Mi a közjegyző teendője abban az esetben, ha a fizetési meghagyás kézbesítésének 
sikertelensége esetén a jogosult a kézbesítéshez szükséges adatokat bejelenti, de a 
kézbesítés ismételten sikertelen? 

2569 
Mi a közjegyző teendője abban az esetben, ha a fizetési meghagyás kézbesítésének 
sikertelensége miatt kibocsátott hiánypótlási felhívásra a jogosult a kötelezettnek azt az 
idézési címét jelenti be újból, ahova nem sikerült kézbesíteni a meghagyást?  

2570 
Mi a közjegyző teendője abban az esetben, ha a fizetési meghagyás kézbesítésének 
sikertelensége miatt kibocsátott hiánypótlási felhívásban kért adatokat a jogosult nem, 
vagy hiányosan jelenti be?  

2571 Kinek kell kézbesíteni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elutasító végzést? 
2572 Kinek kell megküldeni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elutasító végzést? 

2573 
Milyen lehetőségek közül választhat a jogosult, ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmét a közjegyző elutasítja? 

2574 
Az alábbi esetek közül mikor maradnak fenn a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelem beadásához fűződő joghatályok a kérelem elutasítása esetén? 

2575 
A fizetési meghagyásos eljárásban a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek 
melyik kötelező tartalmi eleme? 

2576 
A fizetési meghagyásos eljárásban a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
benyújtását követően mit nem tehet a közjegyző? 

2577 
A fizetési meghagyásos eljárásban a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
benyújtását követően mit tehet a közjegyző? 

2578 

A kibocsátott fizetési meghagyás kézbesítési vétíve "meghalt" jelzéssel érkezik vissza. A 
jogosult jogi képviselője a hozzá intézett felhívásra akként nyilatkozik, hogy a kötelezett 
még a kérelem beadása előtt meghalt, ezért kérelmétől eláll. Mit kell tennie a 
közjegyzőnek? 

2579 
Mennyi a fizetési meghagyás kibocsátására nyitva álló  ügyintézési határidő, ha egyéb 
intézkedés megtételére nincs szükség, és a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet 
papír alapon terjesztették elő? 

2580 
Milyen következményekkel jár, ha a közjegyző a fizetési meghagyás kibocsátására nyitva 
álló határidőt elmulasztja? 

2581 
Hiánypótlás esetén a hiányok pótlásának a MOKK rendszerén történő rögzítésétől 
(elektronikus beadvány esetén a benyújtástól) számított hány napon belül kell az eljáró 
közjegyzőnek a fizetési meghagyást kibocsátani?  

2582 
Mely időtartamok nem számítanak bele a közjegyző számára a fizetési meghagyás 
kibocsátására előírt eljárási határidőbe? 

2583 
Alkalmazható-e fizetési meghagyásos eljárásban az automatikus kibocsátásra vonatkozó 
rendelkezés a költségkedvezmények engedélyezése iránti kérelem tárgyában döntő 
határozat esetében? 



2584 
Alkalmazható-e fizetési meghagyásos eljárásban az automatikus kibocsátásra vonatkozó 
rendelkezés az igazolási kérelem tárgyában döntő határozat esetében? 

2585 
Alkalmazható-e fizetési meghagyásos eljárásban az automatikus kibocsátásra vonatkozó 
rendelkezés a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem tárgyában döntő határozat 
esetében? 

2586 
Alkalmazható-e fizetési meghagyásos eljárásban az automatikus kibocsátásra vonatkozó 
rendelkezés a részletfizetés engedélyezése iránti kérelem tárgyában döntő határozat 
esetében? 

2587 
Alkalmazható-e fizetési meghagyásos eljárásban az automatikus kibocsátásra vonatkozó 
rendelkezés a fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem tárgyában döntő határozat 
esetében? 

2588 Kibocsátható-e a fizetési meghagyás a kérelemtől eltérően? 
2589 Ki(k)nek kell kézbesíteni a fizetési meghagyást?  
2590 Ki(k)nek kell megküldeni a fizetési meghagyást? 

2591 
A kötelezett mennyi időn belül terjeszthet elő ellentmondást a fizetési meghagyással 
szemben? 

2592 
A fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezett a papír alapú ellentmondását hová 
nyújthatja be?  

2593 
A fizetési meghagyásos eljárásban a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy 
kötelezett ellentmondását milyen módon nyújthatja be? 

2594 
Fizetési meghagyásos eljárásban a jogi képviselővel eljáró természetes személy kötelezett 
ellentmondását milyen módon nyújthatja be? 

2595 
Fizetési meghagyásos eljárásban a jogi személy kötelezett ellentmondását milyen módon 
nyújthatja be? 

2596 
Fizetési meghagyásos eljárásban külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe kötelezett 
az ellentmondását milyen módon nyújthatja be? 

2597 
Fizetési meghagyásos eljárásban egyéni cég kötelezett az ellentmondását milyen módon 
nyújthatja be? 

2598 
Fizetési meghagyásos eljárásban betéti társaság kötelezett az ellentmondását milyen 
módon nyújthatja be? 

2599 
Fizetési meghagyásos eljárásban jogi képviselő nélkül eljáró társasház kötelezett az 
ellentmondását milyen módon nyújthatja be? 

2600 
Fizetési meghagyásos eljárásban jogi személy által képviselt társasház kötelezett az 
ellentmondását milyen módon nyújthatja be? 

2601 
Fizetési meghagyásos eljárásban jogi képviselővel rendelkező fél ellentmondását milyen 
módon nyújthatja be?  

2602 
Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen 
irányul, mit tesz a közjegyző a fizetési meghagyásnak az ellentmondással nem érintett 
részével, rendelkezésével? 

2603 
Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás több - egységes pertárs - kötelezett ellen 
került kibocsátásra, és az valamennyi kötelezett részére sikeresen kézbesítésre került, 
azonban egyik kötelezett sem mondott ellent? 



2604 
Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás több - egységes pertárs - kötelezett ellen 
került kibocsátásra, és az valamennyi kötelezett részére sikeresen kézbesítésre került, 
azonban csak egyik kötelezett mondott ellent? 

2605 
Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás kettő - egységes pertárs - kötelezett 
ellen került kibocsátásra, és az valamennyi kötelezett részére sikeresen kézbesítésre került, 
azonban egyik kötelezett ellentmond, míg a másik kötelezett a követelést elismeri? 

2606 
Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás több - egyszerű pertárs - kötelezett ellen 
került kibocsátásra, és az valamennyi kötelezett részére sikeresen kézbesítésre került, 
azonban egyik kötelezett sem mondott ellent? 

2607 
Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás több - egyszerű pertárs - kötelezett ellen 
került kibocsátásra, és az valamennyi kötelezett részére sikeresen kézbesítésre került, 
azonban csak egyik kötelezett mondott ellent? 

2608 
Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás kettő - egyszerű pertárs - kötelezett 
ellen került kibocsátásra, és az valamennyi kötelezett részére sikeresen kézbesítésre került, 
azonban egyik kötelezett ellentmond, míg a másik kötelezett a követelést elismeri? 

2609 
Az ellentmondásra nyitva álló határidő elmulasztása miatti igazolási kérelemről fizetési 
meghagyásos eljárásban ki határoz? 

2610 
Miként kell a közjegyzőnek elbírálnia a fizetési meghagyásos eljárásban, ha a kötelezett 
"Ellentmondás" megnevezésű iratában a tartozás jogalapját és összegszerűségét nem 
vitatja, csak arra hivatkozik, hogy a tartozást egy összegben nem tudja megfizetni? 

2611 
Minek tekintendő, ha fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezett beadványában a 
tartozás jogalapját és összegszerűségét nem vitatja, vagy kifejezetten elismeri és arra 
hivatkozik, hogy a tartozást egy összegben nem tudja megfizetni? 

2612 
Minek tekintendő, ha fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezett beadványában a 
tartozás jogalapját és összegszerűségét nem vitatja vagy kifejezetten elismeri, és arra 
hivatkozik, hogy a tartozást bizonyos időn belül nem tudja megfizetni? 

2613 Mi a kötelezett által határidőben előterjesztett rendes ellentmondás joghatása? 
2614 Mi a kötelezett által határidőben előterjesztett rendkívüli ellentmondás joghatása? 

2615 
Ismeri-e a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) a részleges 
ellentmondás intézményét? 

2616 Visszavonható-e a kötelezett által előterjesztett ellentmondás? 

2617 
Egységes pertársaság esetén, ha 2 kötelezett közül csak az egyik terjeszt elő részletfizetés 
engedélyezése iránti kérelmet, milyen döntést kell hozni? 

2618 
Mi a jogkövetkezménye a fizetési meghagyásos eljárásban a jogosultnak kézbesített 
ellentmondásról szóló értesítésben foglaltak elmulasztásának? 

2619 
Ki és milyen jogkövetkezményt alkalmaz a fizetési meghagyásos eljárás perré 
alakuláskor, ha a jogosult nem rója le a peres eljárás illetékét? 

2620 
Ki és milyen jogkövetkezményt alkalmaz a fizetési meghagyásos eljárás perré 
alakulásakor, ha a jogosult nem terjeszti elő perelőkészítő iratát vagy bizonyítékait a 
bíróságnál? 

2621 
Fizetési meghagyásos eljárásban mit kell megküldeni a bíróságnak az eljárás perré 
alakulását követően? 

2622 
Fizetési meghagyásos eljárásban kinek kell megküldeni az eljárás perré alakulását 
követően az aktanyomatot? 



2623 Fizetési meghagyásos eljárásban mit nevez a törvény aktanyomatnak? 

2624 
Fizetési meghagyásos eljárásban melyik bíróságnak kell megküldeni az aktanyomatot 
perré alakulás esetén, ha a jogosult hatáskörrel nem rendelkező bíróságot jelölt meg? 

2625 
Fizetési meghagyásos eljárásban melyik bíróságnak kell megküldeni az aktanyomatot 
perré alakulás esetén, ha a jogosult illetékességgel nem rendelkező bíróságot jelölt meg? 

2626 
Fizetési meghagyásos eljárásban az alábbi szervek közül melyik részére kell megküldeni 
az aktanyomatot perré alakulás esetén? 

2627 
Melyik bíróságnak kell megküldeni az aktanyomatot perré alakulás esetén, ha a jogosult 
nem jelöl meg bíróságot a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben? 

2628 
Az ellentmondás beérkezésétől számítottan hány napon belül kézbesíti a közjegyző az 
ellentmondásról szóló értesítést a jogosult részére? 

2629 
A MOKK rendszerében az ellentmondásról szóló értesítésben meg kell-e jelölni, hogy az 
ellentmondás a fizetési meghagyás mely részét érinti? 

2630 
Fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a közjegyzőnek hová kell 
megküldenie az aktanyomatot, ha az ügy tárgya közhatalmi jogkörben okozott kár 
megtérítése iránti pénzkövetelés? 

2631 
Fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a közjegyzőnek hová kell 
megküldenie az aktanyomatot, ha az ügy tárgya egészségbiztosítási szerződésből eredő 
pénzkövetelés? 

2632 
Fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a közjegyzőnek hová kell 
megküldenie az aktanyomatot, ha az ügy tárgya nemzetközi személyszállítási 
szerződésből eredő pénzkövetelés? 

2633 
Fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a közjegyzőnek hová kell 
megküldenie az aktanyomatot, ha az ügy tárgya váltókövetelés? 

2634 
Fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a közjegyzőnek hová kell 
megküldenie az aktanyomatot, ha az ügy tárgya szerzői, illetve szomszédos jogi 
pénzkövetelés? 

2635 
Fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a közjegyzőnek hová kell 
megküldenie az aktanyomatot, ha az ügy tárgya munkaviszonyból eredő pénzkövetelés? 

2636 

Mit tesz a bíróság, ha a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében a 
perré alakulás esetére illetékes bíróságként nem a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróságot jelölte meg, vagy az aktanyomatot a közjegyző egyéb okból nem ez 
utóbbi bíróságnak küldte meg? 

2637 
Mely bíróságnak küldi meg a közjegyző a fizetési meghagyásos ügy aktanyomatát perré 
alakulás esetén, ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben a jogosult nem 
jelölt meg bíróságot és a követelés szállítmányozási szerződéses jogviszonyból ered? 

2638 
Az alábbiak közül melyik esetben rendelkezik a törvényszék hatáskörrel a peres eljárás 
lefolytatására értékhatárra tekintet nélkül? 

2639 
Lehet-e helye választottbíróság kikötésének fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása 
esetére? 

2640 
Mely bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a fizetési meghagyásos eljárás 
perré alakulása esetén a per lefolytatására, ha a fizetési meghagyásban foglalt követelés 
kötelezettje a Magyar Állam? 

2641 Mikor van helye illetékesség kikötésének fizetési meghagyásos eljárásban? 



2642 
A kötelezett ellentmondásában előadja, hogy az 1.000.000 Ft-os követeléssel nem tartozik 
a jogosultnak. A fizetési meghagyásban azonban törvényes késedelmi kamat, és az eljárási 
díj is szerepelt, amelyre nem nyilatkozik. Mit tesz a közjegyző? 

2643 Az alábbiak közül ki jogosult a kötelezett nevében ellentmondást előterjeszteni? 

2644 
Az alábbiak közül mely időtartamot kell beszámítani az ellentmondás előterjesztésére 
nyitva álló határidőbe? 

2645 
Ha a kötelezett megtagadja a fizetési meghagyás átvételét, mely időpontig élhet 
ellentmondással? 

2646 Az egyéni cég kötelezett milyen módon nyújthatja be az ellentmondását? 

2647 
Milyen rendkívüli perorvoslati lehetősége van a kötelezettnek a fizetési meghagyással 
szemben, ha az ellentmondásra nyitva álló határidő eltelt? 

2648 Van-e helye fellebbezésnek a fizetési meghagyás ellen? 
2649 A fizetési meghagyásos eljárásban mi ellen van helye fellebbezésnek? 

2650 
Fizetési meghagyásos eljárásban kihez nyújthatja be a fél a fellebbezéséhez csatolt papír 
alapú mellékleteket? 

2651 
Fizetési meghagyásos eljárásban milyen módon nyújthatja be a fél a fellebbezését, ha 
mellékleteket csatol hozzá? 

2652 
Ki jogosult elbírálni a fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző által hozott végzés 
elleni fellebbezést? 

2653 
Mely bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel fizetési meghagyásos eljárásban a 
perújítási eljárás lefolytatására? 

2654 Ismeri-e a fizetési meghagyásos eljárás a fellebbezés intézményét? 
2655 Ki fellebbezhet a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet elutasító végzés ellen? 
2656 Ki fellebbezhet a fizetési meghagyásos eljárást megszüntető végzés ellen? 

2657 
Melyik fél fellebbezhet a fizetési meghagyásos eljárás keretében részletfizetés 
engedélyezése iránti kérelem tárgyában hozott végzés ellen? 

2658 
Melyik fél fellebbezhet a fizetési meghagyásos eljárás keretében fizetésre halasztás 
engedélyezése iránti kérelem tárgyában hozott végzés ellen? 

2659 
Melyik fél fellebbezhet a fizetési meghagyásos eljárást befejezetté nyilvánító végzés 
ellen? 

2660 
Kinek van hatásköre a jogerős fizetési meghagyás ellen indított perújítási eljárás 
lefolytatására?  

2661 Meddig terjeszthető elő perújítási kérelem jogerős fizetési meghagyás ellen?  

2662 
Mi a közjegyző teendője, ha a jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási kérelmet 
terjesztettek elő nála? 

2663 
Kinek a részére kell a fizetési meghagyás iránti kérelem előterjesztéséért eljárási díjat 
fizetni? 

2664 
A fizetési meghagyásos eljárásban az eljárás lefolytatása iránti kérelem szóbeli 
előterjesztése esetén a díjfizetés milyen módon történhet? 

2665 
Ha a fél az eljárás díj tekintetében túlfizetésben van és a MOKK-tól kéri a díj levonását 
követően fennmaradó pénzösszeg visszatérítését, akkor a visszautalással járó költség 
levonható-e a túlfizetésből? 

2666 
Van-e korlátja túlfizetés esetén a díj levonását követően fennmaradó pénzösszeg MOKK 
részéről történő visszatérítésének a fizetési meghagyásos eljárásban? 



2667 
Hány pont jár a közjegyzőnek a 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet alapján a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasításáért? 

2668 
Hány pont jár a közjegyzőnek a 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet alapján a biztosítási 
intézkedés iránti kérelem elutasításáért? 

2669 
Hány pont jár a közjegyzőnek a 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet alapján a fizetési 
meghagyásos eljárás megszüntetéséért? 

2670 
Hány pont jár a közjegyzőnek a 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet alapján az igazolási 
kérelem elbírálásáért? 

2671 
A fizetési meghagyásos eljárásban mely iratmásolatok mentesek a másolati díj 
megfizetése alól? 

2672 Mikor van helye díjmérséklésnek a fizetési meghagyásos eljárásban? 

2673 
Mikor kaphat a jogosult a második fizetési meghagyásos eljárás díjából 50%-os 
kedvezményt? 

2674 
Csökkenthető-e a fizetési meghagyás iránti kérelemben megjelölt túlzott ügyvédi 
munkadíj? 

2675 
Mit tesz a bíróság, ha a jogosult a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén az 
illetékfizetési kötelezettségét a közjegyző felhívásának kézbesítésétől számított 15 napon 
belül nem teljesítette? 

2676 
Megállapítható-e perköltség részeként munkadíj annak a meghatalmazottnak, aki nem jogi 
képviselőként jár el? 

2677 
Az alábbiak közül mi állapítható meg a perköltség részeként annak a meghatalmazottnak, 
aki nem jogi képviselőként jár el? 

2678 
Helyes-e az alábbi állítás? A fizetési meghagyásos eljárás és a fizetési meghagyás 
végrehajtásának elrendelése iránti eljárás során a közjegyző a fél költségfeljegyzési jog 
iránti kéreleméről az ellenfél meghallgatása nélkül dönt. 

2679 
Helyes-e az alábbi állítás? A költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett és 
behajthatatlan díjat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kamara és a közjegyzők viselik. 

2680 

Helyes-e az alábbi állítás? Ha a fizetési meghagyásos eljárás során a felek közösen kérik 
az eljárás megszüntetését, megállapodásuk azonban nem terjed ki a költségfeljegyzési jog 
folytán meg nem fizetett díj viselésére, a közjegyző a feleket arra egyetemlegesen 
kötelezi. 

2681 

Mi a jogkövetkezménye annak, ha a közjegyző költségfeljegyzési jog iránti kérelmet 
elutasító végzésében foglalt azon felhívásnak, hogy a határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül a meg nem fizetett fizetési meghagyásos eljárási díjat fizesse meg, 
a jogosult nem tesz eleget? 

2682 
Engedélyezhető-e költségfeljegyzési jog annak a természetes személy jogosultnak, aki 
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében 10 000 000 Ft kártérítést követel 
közjegyzőhelyettessel szemben, közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése címén? 

2683 
Engedélyezhető-e költségfeljegyzési jog fizetési meghagyásos eljárásban a természetes 
személy kötelezett részére a részletfizetési kérelem díjára? 

2684 
A költségfeljegyzési jogos fizetési meghagyás perré alakulása esetén a bíróság az iratok 
beérkezése után felülvizsgálja-e a költségkedvezményt?  

2685 
A jogosultat fel kell-e hívni illetékfizetésre a kötelezett ellentmondása esetén, ha a 
közjegyző részére költségfeljegyzési jogot engedélyezett? 



2686 
A fizetési meghagyásos eljárásban a fizetési meghagyásos aktájával egyidejűleg a 
költségfeljegyzési jogos ügy aktáját is meg kell-e küldeni a bíróságnak?  

2687 
Ki dönt a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a MOKK részére 
megfizetendő fizetési meghagyás díjáról abban az esetben, ha a közjegyző a fizetési 
meghagyásos eljárásban a jogosult részére költségfeljegyzési jogot engedélyezett? 

2688 
Melyik esetben nem a jogosult viseli a költségfeljegyzési jog folytán meg nem előlegezett 
fizetési meghagyásos eljárási díjat? 

2689 
Ki viseli a költségfeljegyzési jog folytán meg nem előlegezett fizetési meghagyásos 
eljárási díjat, ha az eljárás során az alperes a teljes követelést elismeri? 

2690 
Ki viseli a költségfeljegyzési jog folytán meg nem előlegezett fizetési meghagyásos 
eljárási díjat fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem visszavonása esetén? 

2691 
Ki viseli a költségfeljegyzési jog folytán meg nem előlegezett fizetési meghagyásos 
eljárási díjat fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem hivatalbóli elutasítása esetén? 

2692 
Ki viseli a költségfeljegyzési jog folytán meg nem előlegezett fizetési meghagyásos 
eljárási díjat a perré alakult eljárás perakadály miatti megszüntetése esetén? 

2693 
A fizetési meghagyásos eljárásban személyes költségfeljegyzési jog adható-e fizetésre 
halasztás engedélyezése iránti kérelem díjára? 

2694 
A fizetési meghagyásos eljárásban mikor kötelező személyes költségfeljegyzési jogban 
részesíteni  a kérelmezőt? 

2695 
A fizetési meghagyásos eljárásban személyes költségfeljegyzési jog iránti kérelem 
benyújtható-e elektronikusan? 

2696 
Milyen mellékleteket kell becsatolnia a jogosultnak, ha a fizetési meghagyásos eljárás 
során költségfeljegyzési jog iránti kérelmet nyújt be? 

2697 
Részesíthető-e személyes, vagy tárgyi költségkedvezményben az, aki a fizetési 
meghagyásos eljárást megelőzően a MOKK-kal szembeni díjfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget? 

2698 
Ki állapítja meg fizetési meghagyásos eljárásban az „aktív korúak ellátására való 
jogosultságot”? 

2699 
A fizetési meghagyásos eljárásban kinek a részére állapítható meg aktív korúak ellátására 
való jogosultság költségfeljegyzési jog iránti kérelem elbírálása során ? 

2700 
Kihez fellebbezhet a jogosult a fizetési meghagyásos eljárásban közjegyző 
költségkedvezmény iránti kérelmet elutasító végzése ellen? 

2701 
Ki fellebbezhet a fizetési meghagyásos eljárásban közjegyző költségkedvezmény iránti 
kérelmet elutasító végzése ellen? 

2702 
Fizetési meghagyásos eljárásban mikor terjeszthet elő a kötelezett költségkedvezmény 
iránti kérelmet, és ki dönt a kérelem tárgyában? 

2703 
Mi a közjegyző teendője a fizetési meghagyásos eljárásban, ha nem természetes személy 
terjeszt elő költségfeljegyzési jog iránti kérelmet? 

2704 
Mire kell felhívnia a jogosultat a közjegyzőnek a költségfeljegyzési jog engedélyezése 
iránti kérelem elutasításról hozott végzésben? 

2705 
Milyen jogkövetkezménnyel jár, ha a költségfeljegyzési jog iránti kérelem elutasítása 
esetén a jogosult nem fizeti meg az eljárási díjat? 

2706 
Milyen illetékfizetési szabályok érvényesülnek a költségfeljegyzési jog iránti kérelem 
tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés esetén? 



2707 
Mennyi idő alatt köteles a közjegyző rögzíteni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmet a MOKK rendszerében, ha a törvényszék végzése alapján a jogosult nem köteles 
az eljárási díj előlegezésére? 

2708 
Melyik állítás igaz a költségfeljegyzéses ügy és a fizetési meghagyásos ügy ügyszámára 
és elintézésére? 

2709 
Kell-e rögzíteni a fizetési meghagyásos ügy elektronikus aktájában az ahhoz kapcsolódó  
költségfeljegyzéses ügy iratait? 

2710 
Fel kell-e tüntetni a fizetési meghagyás eljárási költségek rovatában a költségfeljegyzési 
jog folytán meg nem fizetett eljárási díjat? 

2711 
Milyen iratmegküldési szabályok vonatkoznak a költségkedvezményes fizetési 
meghagyásos ügyben a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén? 

2712 
Mikor nem kell a közjegyzőnek rendelkezni a MOKK javára a költségfeljegyzési jog 
folytán le nem rótt díj megfizetéséről? 

2713 
Mikor kötelezi a közjegyző a feleket egyetemlegesen a költségfeljegyzési jog folytán meg 
nem fizetett díj megfizetésére és viselésére? 

2714 
Mikor kell a közjegyzőnek felülvizsgálnia a fizetési meghagyásos eljárás során a 
személyes költségfeljegyzés feltételeinek fennállását? 

2715 
Hány napot biztosít a jogszabály a félnek, ha a költségfeljegyzési jog megvonása miatt 
díjfizetési kötelezettsége keletkezik? 

2716 
Megváltoztathatja-e a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a perben eljáró 
bíróság a közjegyzőnek a felet költségkedvezményben részesítő jogerős végzését? 

2717 
A közjegyzőnek a felet költségkedvezményben részesítő jogerős végzése hatályos-e a 
peres eljárásra is? 

2718 
Az alábbiak közül kinek kézbesíti a bíróság a felet a költségkedvezmény folytán meg nem 
fizetett díjnak a MOKK részére való megfizetéséről szóló határozatát? 

2719 
Fizetési meghagyásos eljárásban milyen díjak megfizetése alól mentesíti a Kkr. 6.§ (1) 
bekezdése  a személyes költségfeljegyzési jogban részesülő személyt? 

2720 
Személyes költségfeljegyzési jogban részesülő jogosult által benyújtott fizetési 
meghagyás ellentmondás hiányában jogerőre emelkedett. Ki viseli a meg nem fizetett 
eljárási díjat? 

2721 
Fizetési meghagyásos eljárásban mire terjed ki a személyes költségfeljegyzési jog 
hatálya? 

2722 
Kiterjed-e a költségfeljegyzési jog a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
elutasítása vagy az eljárás megszüntetése után indított perre?  

2723 
Kiterjed-e a fizetési meghagyásos eljárásban adott költségfeljegyzési jog a fizetési 
meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásra is? 

2724 

A végrehajtást kérő természetes személy – akit a fizetési meghagyásos eljárásban 
költségfeljegyzési jog illetett meg – a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követő 1 
év elteltével kéri annak végrehajtását az illetékes közjegyzőtől. Az eljárási díjat nem fizeti 
meg arra való hivatkozással, hogy már a fizetési meghagyásos eljárásban is 
költségfeljegyzési jog illette meg és ezt jelzi is a kérelmében. Mit tesz ebben az esetben a 
közjegyző? 

2725 
Mennyi ideig illeti meg személyes költségfeljegyzési jog végrehajtási eljárásban a 
végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérőt külön közjegyzői felülvizsgálat nélkül, ha már 
a fizetési meghagyásos eljárásban is költségfeljegyzési jogban részesült a fél? 



2726 
Engedélyezhet-e a közjegyző költségfeljegyzési jogot a végrehajtásit kérő részére a 
végrehajtási eljárásban, ha a fizetési meghagyásos eljárás során nem élt vele? 

2727 
Mikor kötelező a közjegyzőnek költségkedvezményben részesíteni a felek a Kmr. 
alapján? 

2728 
Fizetési meghagyásos eljárásban részesülhet-e személyes költségfeljegyzési jogban, 
akinek van ingatlana és gépkocsival is rendelkezik? 

2729 
Fizetési meghagyásos eljárásban részesülhet-e személyes költségfeljegyzési jogban, 
akinek van jelentős ingatlanvagyona valamint egy nagy értékű gépkocsija, azonban az 
igazolások alapján jövedelemmel nem rendelkezik? 

2730 
Fizetési meghagyásos eljárásban részesülhet-e személyes költségfeljegyzési jogban, aki 
havonta 75.000,-Ft jövedelemmel rendelkezik, más egyéb vagyona pedig nincs? 

2731 
Kiterjed-e a jogutódra a személyes költségfeljegyzési jog, amennyiben a jogelődjét 
személyes költségfeljegyzési jog illette meg a fizetési meghagyásos eljárásban? 

2732 
EU-s tagállami állampolgár részére engedélyezhető-e fizetési meghagyásos eljárás során 
személyes költségfeljegyzési jog? 

2733 
Külföldi állampolgár részére engedélyezhető-e fizetési meghagyásos eljárás során 
személyes költségfeljegyzési jog? 

2734 Milyen költségkedvezmények adhatók a fizetési meghagyásos eljárás során? 
2735 Mit jelent a költségfeljegyzési jog a fizetési meghagyásos eljárásban?  

2736 
Mit tesz a közjegyző, ha a fél a személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti 
kérelmében valótlan adatokat tüntet fel? 

2737 
Amennyiben a fél a fizetési meghagyásos eljárás során költségfeljegyzési jog 
engedélyezése iránt nyújt be kérelmet, a kérelméhez kapcsolt űrlapokon tett 
nyilatkozatokat, igazolásokat a kiállítástól számítva mennyi ideig használható fel? 

2738 
A közjegyző milyen végzéseket hozhat a fizetési meghagyásos eljárás során a 
költségfeljegyzési jog iránti kérelem tárgyában? 

2739 
Milyen költségkedvezményekben részesítheti a közjegyző a feleket a fizetési 
meghagyásos eljárás során? 

2740 
Mekkora díjmérséklésnek van helye a fizetési meghagyásos eljárás során, ha a jogosult a 
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmétől a meghagyás kibocsátása során eláll? 

2741 

Mekkora díjmérséklésnek van helye a fizetési meghagyásos eljárás során, ha a jogosult a 
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét a fizetési meghagyás kibocsátás a iránti 
kérelem elutasítása vagy az eljárás 34§ (1) bekezdés a) pontja alapján történő 
megszüntetése után az e tárgyban hozott végzés jogerőre emelkedését követő 30 napon 
belül ismételten nyújtja be? 

2742 
Milyen biztosítási intézkedést rendelhet el a közjegyző fizetési meghagyásos eljárásra 
tekintettel? 

2743 
Milyen feltételekkel rendelhet el a közjegyző biztosítási intézkedést fizetési meghagyásos 
eljárásra tekintettel? 

2744 Fizetési meghagyásos eljárásra tekintettel biztosítási intézkedést ki jogosult elrendelni? 

2745 
Elrendelhető-e biztosítási végrehajtás a Bt. beltagjával szemben, ha a fizetési 
meghagyásban csak a társaság lett marasztalva? 

2746 
Fizetési meghagyás végrehajtása esetén előterjeszthető-e szóban az illetékes közjegyzőnél 
végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelem? 



2747 
Fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha a követelés négy adóssal szemben áll fenn, 
hány darab végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelmet kell benyújtania a végrehajtást 
kérőnek? 

2748 
Jogi képviselővel eljáró fél nem tünteti fel a fizetési meghagyás végrehajtásának 
elrendelése iránti kérelmén azt, hogy a fizetési meghagyást vélelemmel kézbesítették a 
kötelezettnek. Mikor jár el helyesen a közjegyző? 

2749 
Jogi képviselővel eljáró fél nem tünteti fel a fizetési meghagyás végrehajtásának 
elrendelése iránti kérelmén az Adós anyja nevét. Mikor jár el helyesen a közjegyző? 

2750 
Jogi képviselővel eljáró fél nem tünteti fel a fizetési meghagyás végrehajtásának 
elrendelése iránti kérelmén az Adós születési idejét. Mikor jár el helyesen a közjegyző? 

2751 
Jogi képviselővel eljáró fél nem tünteti fel a fizetési meghagyás végrehajtásának 
elrendelése iránti kérelmén az fizetési meghagyás ügyszámát. Mikor jár el helyesen a 
közjegyző? 

2752 

Mit tesz a közjegyző, ha a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelését a – a fizetési 
meghagyás jogerőre emelkedését követő jogutódlás következtében - a  jogi képviselővel 
eljáró jogutód kéri, azonban nem csatol be jogutódlás megállapítása iránti kérelmet és 
kérelmében sem jelöli meg a jogutódlás tényét? 

2753 
Mennyi ideig terjesztheti elő a jogosult a fizetési meghagyás végrehajtása iránti kérelmét a 
jogerőssé vált fizetési meghagyás alapján? 

2754 
Mit tesz a közjegyző, ha a jogi képviselővel nem rendelkező végrehajtást kérő a 
végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelmén nem tünteti fel az Adós anyja nevét, csak az 
Adós születési helyét és idejét? 

2755 
Melyik nem végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha 
a követelés tárgya vállalkozási díj? 

2756 
Melyik nem végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha 
a követelés tárgya vállalkozási díj? 

2757 
Melyik nem végrehajtás megtagadási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha a 
követelés tárgya vállalkozási díj? 

2758 Melyik végrehajtás megtagadási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2759 Melyik végrehajtás megtagadási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2760 Melyik végrehajtás megtagadási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2761 Melyik végrehajtás megtagadási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2762 Melyik végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2763 Melyik végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2764 Melyik végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2765 Melyik végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2766 Melyik végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 
2767 Melyik végrehajtási kérelem elutasítási ok fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 

2768 
Mit tesz a közjegyző, ha a fizetési meghagyás végrehajtása esetén a végrehajtást kérő 
olyan követelés tekintetében kéri feltüntetni a végrehajtási lapon a jogerős fizetési 
meghagyásban nem szereplő törvényes kamatot, amely után kamat nem követelhető? 

2769 
Milyen formában állítja ki a közjegyző a végrehajtási lapot a végrehajtást kérő kérelmétől 
eltérően fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 



2770 
Ki fellebbezhet a végrehajtási lap kiállítását részben megtagadó végzés ellen fizetési 
meghagyás végrehajtása esetén? 

2771 
Ki értesíti a Cégbíróságot, ha cég ellen indult fizetési meghagyás végrehajtása esetén  a 
végrehajtási lapot a közjegyző visszavonja? 

2772 
Mit tesz a közjegyző a fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha a végrehajtási lap 
kiállítását követően az Adós arra hivatkozik, hogy a követelést megfizette és ennek 
igazolására bizonylatot is csatol? 

2773 Mikor függeszti fel a közjegyző a végrehajtást fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 

2774 
Mikor áll be a végrehajtás felfüggesztésének hatálya fizetési meghagyás végrehajtása 
esetén? 

2775 Fizetési meghagyás végrehajtása esetén mely esetben jár el törvényszéki végrehajtó? 

2776 
Fizetési meghagyás végrehajtása esetén milyen módon küldi meg a közjegyző az önálló 
bírósági végrehajtónak a végrehajtandó okiratot? 

2777 
Fizetési meghagyás végrehajtása esetén milyen módon küldi meg a közjegyző a 
törvényszéki végrehajtónak a végrehajtandó okiratot? 

2778 
A fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésével kapcsolatban milyen jogorvoslati 
lehetőségeket biztosít a jogszabály? 

2779 
Mely bíróság illetékes a fizetési meghagyás végrehajtása esetén a végrehajtás 
megszüntetése, illetőleg korlátozása iránti perre? 

2780 
Melyik bíróság illetékes a végrehajtási lap kiállítását megtagadó végzéssel szemben 
előterjesztett fellebbezés elbírálására? 

2781 
Mi tesz a közjegyző fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha úgy állította ki a 
végrehajtási lapot, hogy az adós cég felszámolás alatt áll? 

2782 
Fizetési meghagyás végrehajtása esetén visszavonhatja-e a végrehajtási lapot a közjegyző 
saját kezdeményezéséből? 

2783 
Meddig van lehetősége a közjegyzőnek a végrehajtási lap visszavonására fizetési 
meghagyás végrehajtása esetén? 

2784 
Mikor állíthatja ki a közjegyző a végrehajtási lapot a kérelemtől eltérően fizetési 
meghagyás végrehajtása esetén? 

2785 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása előtt meghalt - azzal küldi meg a 
közjegyzőnek, hogy állapítsa meg a végrehajtási eljárásban az adósi oldalon bekövetkezett 
jogutódlást? 

2786 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadása után, de a meghagyás kibocsátása előtt 
meghalt - azzal küldi meg a közjegyzőnek, hogy állapítsa meg a végrehajtási eljárásban az 
adósi oldalon bekövetkezett jogutódlást? 

2787 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a fizetési 
meghagyás kibocsátása után, de a meghagyás neki való kézbesítése előtt meghalt - azzal 
küldi meg a közjegyzőnek, hogy állapítsa meg a végrehajtási eljárásban az adósi oldalon 
bekövetkezett jogutódlást? 



2788 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a 
meghagyás neki való kézbesítése után, de a jogerőre emelkedés előtt meghalt - azzal küldi 
meg a közjegyzőnek, hogy állapítsa meg a végrehajtási eljárásban az adósi oldalon 
bekövetkezett jogutódlást? 

2789 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a 
meghagyás jogerőre emelkedése után, de a végrehajtási kérelem előterjesztése előtt 
meghalt - azzal küldi meg a közjegyzőnek, hogy állapítsa meg a végrehajtási eljárásban az 
adósi oldalon bekövetkezett jogutódlást? 

2790 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a 
végrehajtási kérelem előterjesztése után, de a végrehajtás elrendelése előtt meghalt - azzal 
küldi meg a közjegyzőnek, hogy állapítsa meg a végrehajtási eljárásban az adósi oldalon 
bekövetkezett jogutódlást? 

2791 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a 
végrehajtás elrendelése után meghalt - azzal küldi meg a közjegyzőnek, hogy állapítsa 
meg a végrehajtási eljárásban az adósi oldalon bekövetkezett jogutódlást? 

2792 

Mi a közjegyző teendője, ha a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban a 
foganatosító bíróság az adós halotti anyakönyvi kivonatát - mely szerint az adós a 
végrehajtási kérelem előterjesztése után, de a végrehajtás elrendelése előtt meghalt - azzal 
teszi át közjegyzőhöz, hogy állapítsa meg a végrehajtási eljárásban az adósi oldalon 
bekövetkezett jogutódlást? 

2793 
Mely követelések számítanak bele a végrehajtási díjalapba fizetési meghagyás 
végrehajtása esetén? 

2794 
Végrehajtási kérelem előterjesztéséért milyen mértékű díjat kell a végrehajtást kérőnek 
fizetni fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 

2795 
Kinek kell megfizetni a végrehajtási kérelem előterjesztéséért az eljárási díjat fizetési 
meghagyás végrehajtása esetén? 

2796 
Mennyi az eljárási díj fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha a végrehajtást kérő 
1.500.000,-Ft összegű főkövetelés és 150.000,-Ft összegű kamatkövetelés tekintetében 
kéri a végrehajtási lap kibocsátását? 

2797 
Mennyi az eljárási díj fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha a végrehajtást kérő 3 
egyetemlegesen kötelezett Adóssal szemben kéri a végrehajtási lapok kibocsátását 
2.000.000,-Ft és járulékai tekintetében fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 

2798 
Mennyi az eljárási díj fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha a végrehajtást kérő 3 
egyetemlegesen kötelezett Adóssal szemben kéri a végrehajtási lap kibocsátását 
8.000.000,-Ft és járulékai tekintetében fizetési meghagyás végrehajtása esetén? 

2799 
Mennyi az eljárási díj fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha a végrehajtás kérő a 
végrehajtási kérelmét a végrehajtás elrendelése előtt visszavonja és a közjegyző még 
semmilyen határozatot nem hozott, semmilyen intézkedést nem tett a kérelem tárgyában? 



2800 
Mennyi az eljárási díj fizetési meghagyás végrehajtása esetén, ha végrehajtás kérő a 
végrehajtási kérelmét a közjegyző hiánypótlási felhívása vagy a jogutódlás tárgyában 
hozott határozat meghozatalát követően visszavonja? 

2801 
Milyen mértékű  díjkedvezmény illeti meg a végrehajtást kérőt, ha a kérelmét a 
végrehajtási kérelem elutasító végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 
ismételten benyújtja? 

2802 
Hol kell rögzíteni a fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyzőhöz papír alapon érkezett 
beadványokat? 

2803 Mely személyek nevét köteles a közjegyző rögzíteni az FMH MOKK rendszerében? 
2804 Ki ismerheti meg a MOKK rendszerében kezelt adatokat fizetési meghagyásos eljárásban? 

2805 
Fizetési meghagyásos eljárásban milyen határidőn belül kell a papír alapon érkezett 
beadványt az eljáró közjegyzőnek a MOKK rendszerében rögzítenie? 

2806 

A fizetési meghagyásos ügy iratainak bírósághoz történő megküldése és felterjesztése 
esetén, ha az ügyben a jogosult költségkedvezmény iránti kérelmet előterjesztett, meg 
kell-e küldeni a költségkedvezmény iránti kérelem iratait és a fizetési meghagyásos eljárás 
irataival együtt vagy csak utalni kell-e rá az aktanyomatban? 

2807 
Kik rögzíthetik a MOKK rendszerébe a fizetési meghagyásos eljárás során keletkezett 
papír alapú kérelmeket, beadványokat? 

2808 
Mikor kell selejtezni a fizetési meghagyásos eljárással összefüggésben keletkezett, a 
közjegyzőnél vagy a MOKK-nál lévő iratokat, ideértve a fél beadványait, azok 
mellékleteit is? 

2809 
Meddig kezeli a MOKK rendszere a fizetési meghagyásos eljárással összefüggésben 
keletkezett adatokat? 

2810 

Az alábbiak közül hogyan gyakorolhatja a fizetési meghagyásos eljárásban a fél 
iratbetekintési jogát a MOKK rendszerében rögzített iratok adattartalma, valamint az 
elektronikus iratok adatai vonatkozásában, ha nem rendelkezik elektronikus aláírói 
kártyával? 

2811 
Mi a teendő abban az esetben, ha a fizetési meghagyás kötelezett részére történő 
kézbesítése előtt a jogosult a kérelemtől eláll? 

2812 
Fizetési meghagyásos eljárásban az alábbiak közül mely papír alapon benyújtott iratot 
nem kell szkennelve rögzíteni a MOKK rendszerében, mert csak a rendszer űrlapján kell 
az adatokat rögzíteni?  

2813 
Fizetési meghagyásos eljárásban az alábbiak közül mely papír alapon benyújtott iratot 
nem kötelező szkennelve rögzíteni a MOKK rendszerében?  

2814 
Fizetési meghagyásos eljárásban az alábbiak közül mely papír alapon benyújtott iratot 
nem kötelező szkennelve rögzíteni a MOKK rendszerében?  

2815 
Mikor kötelező a papír alapon benyújtott ellentmondást szkennelve rögzíteni a MOKK 
rendszerében? 

2816 
Fizetési meghagyásos eljárásban az alábbiak közül mely papír alapon benyújtott iratot 
kötelező szkennelve rögzíteni a MOKK rendszerében?  

2817 
Fizetési meghagyásos eljárásban az alábbiak közül mely papír alapon benyújtott iratot 
kötelező szkennelve rögzíteni a MOKK rendszerében?  

2818 
Hogyan kell elbírálni a fizetési meghagyásos eljárásban a személyes költségfeljegyzési 
jog engedélyezése iránti kérelmet?  



2819 

Mit tesz a közjegyző a fizetési meghagyásos eljárásban a költségkedvezmény 
engedélyezése iránti kérelem részben vagy egészben történő elutasítása esetén, ha a fél az 
eljárási díjat (annak meghatározott részét) 15 napon belül nem fizette meg, vagy a 
megfizetését hitelt érdemlő módon nem igazolta? 

2820 

Mit készít a MOKK rendszere többek között a rendszer üzemben tartási idejéről, a 
felhasználók adatbevitelének és adatrögzítésének tényéről, az adatbevitel, illetve az 
adatrögzítés időpontjának, valamint az azt végző személy nevének megjelölésével fizetési 
meghagyásos eljárásban? 

2821 
A fizetési meghagyásos eljárásban a MOKK rendszerének mennyi ideig kell megőrizni a 
napló adatait, és meddig kell biztosítani az azok megismeréséhez szükséges technikai 
eszközöket? 

2822 
Dömpingszerű papír alapú kérelembenyújtás esetén az újraosztani kért kérelmek MOKK 
elnökéhez történő felterjesztés előtt ezen iratokat a közjegyzőnek iktatnia, a MOKK 
rendszerén rögzítenie illetve érkeztetnie kell-e 

2823 
Fel kell-e tüntetni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen, ha a közjegyző a 
félnek költségfeljegyzési jogot engedélyez?  

2824 
Dömpingszerű papír alapú kérelembenyújtás esetén az újraosztani kért kérelem 
beadásának joghatályai szempontjából mely időpont bír jelentőséggel?  

2825 
A fizetési meghagyásos eljárásban a törvény, illetve a közjegyző által meghatározott 
határidőbe melyik nap nem számít bele? 

2826 
Fizetési meghagyásos eljárásban a költségfeljegyzéses ügy és a fizetési meghagyásos ügy 
elkülönülő ügynek minősülnek? 

2827 
Azonos ügyszám alatt kell rögzíteni a fizetési meghagyásos eljárásban a 
költségfeljegyzéses ügy és a fizetési meghagyásos ügy iratait és azonos elektronikus 
aktába kerülnek?  

2828 
Hogyan kell rögzíteni a MOKK rendszerében a nem eljáró közjegyzőnél előterjesztett 
szóbeli beadványt? 

2829 
Mikor kell a MOKK rendszerében rögzített adatokat és a MOKK rendszerével előállított 
elektronikus okiratokat archiválni a fizetési meghagyásos eljárásban? 

2830 
Hogyan történik az elektronikus úton előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmek elosztása? 

2831 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint mi minősül 
különösen kezdőiratnak? 

2832 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint kezdő iratnak 
minősül-e a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem? 

2833 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint kezdő iratnak 
minősül-e a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére irányuló kérelem? 

2834 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint mely ügyeket kell 
befejezett ügyként kezelni? 



2835 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint mely ügyeket kell 
befejezett ügyként kezelni? 

2836 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint mely ügyeket kell 
befejezett ügyként kezelni? 

2837 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint mely ügyeket kell 
befejezett ügyként kezelni? 

2838 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint mely ügyeket kell 
befejezett ügyként kezelni? 

2839 
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során 
érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló rendelet szerint mely ügyeket kell 
befejezett ügyként kezelni? 

2840 
A fizetési meghagyásos eljárás, illetve a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése 
során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályok szerint az iratborítóban csak a papír 
alapon érkezett iratokat kell elhelyezni? 

2841 
Mit tesz a közjegyző, ha a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén az 
aktanyomat bíróságra történő megküldését követően a bíróság bekéri a fizetési 
meghagyásban érkezett papír alapú beadványokat és mellékleteit is?  

2842 
Amennyiben a nem eljáró közjegyzőnél előterjesztett szóbeli beadványt hiányosan kell 
rögzíteni a MOKK rendszerében, ki jogosult kibocsátani hiánypótlási felhívást?  

2843 
Költségkedvezmény engedélyezése esetén mit nem kell rögzíteni a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti  kérelem MOKK rendszerén történő rögzítésével egyidejűleg?    

2844 
A fizetési meghagyásos eljárásban be kell-e szkennelni azt a beadványt, amely nem 
különálló lapokból áll? 

2845 
Fizetési meghagyásos eljárásban kinek és milyen esetben adható felvilágosítás távközlési 
eszközön arról, hogy a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet elutasító végzés 
ellen terjesztett-e elő fellebbezést a kötelezett?  

2846 
Fizetési meghagyásos eljárásban meg lehet-e küldeni az ügy iratainak másolatát a 
nyomozóhatóság részére?  

2847 
A fizetési meghagyásos eljárásban a fél, a fél képviselője és az ügyész mely iratokba és 
milyen módon tekinthet bele, illetőleg készíthet azokról másolatot? 

2848 
Fizetési meghagyásos eljárásban fellebbezés esetén milyen módon történik az iratok 
felterjesztése a másodfokú bíróságra?   

2849 
Fizetési meghagyásos eljárásban mit tesz a közjegyző, ha a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelem MOKK rendszerében történő adatrögzítés során elírja a 
kötelezett nevét?   

2850 
Fizetési meghagyásos eljárásban mit tesz a közjegyző, ha a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelem MOKK rendszerében történő adatrögzítés során nem tünteti fel 
a kötelezett születési dátumát annak ellenére, hogy az a jogosult kérelmében szerepel?   

2851 
Milyen módon kerülnek leadásra a fizetési meghagyásos ügyben a közjegyzőnél 
keletkezett papír alapú iratok a Közjegyzői Levéltárnak?  



2852 
A fizetési meghagyásos üggyel összefüggésben a közjegyzői kamarához érkezett 
tértivevényeket az eljárás befejezését követő hány év elteltével kell selejtezni? 

2853 
Ha a fizetési meghagyásos ügyben a fél az elektronikus beadványában jelzi, hogy ahhoz 
mellékletet postai úton küld meg, a kezdőirat tárgyában való döntés ügyintézési 
határidejének számításakor a határidőt hogyan kell számolni? 

2854 
Költségkedvezmény engedélyezése esetén a fizetési meghagyás kibocsátása, végrehajtás 
és biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem MOKK rendszerén történő rögzítésével 
egyidejűleg  mely adatokat kell rögzíteni? 

2855 
Fizetési meghagyásos eljárásban milyen ügyszámot kapnak a fizetési meghagyásos 
ügyben érkezett iratok? 

2856 
Fizetési meghagyásos eljárásban milyen ügyszámot kapnak a fizetési meghagyás 
végrehajtása és a biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügyben érkezett iratok? 

2857 Fizetési meghagyásos eljárásban milyen módon történik az iratok kézbesítése? 

2858 
Ki nem rendelkezik  iratbetekintési jogosultsággal a Pp. 119.§-a alapján a fizetési 
meghagyásos eljárás irataiba? 

2859 
Milyen módon tekinthet be a fizetési meghagyásos ügy irataiba az iratbetekintésre 
jogosult fél? 

2860 
Fizetési meghagyásos eljárás során  megküldheti-e  a közjegyző papír alapon a kötelezett 
által át nem vett tértivevény másolatát  a kötelezett jogi képviselője részére, ha képviseleti 
jogosultságát igazolva írásbeli kérelmet nyújt be arra vonatkozóan? 

2861 
Fizetési meghagyásos eljárás során  megküldheti-e  a közjegyző papír alapon a fizetési 
meghagyás iratait megkeresés esetén nyomozóhatóság részére? 

2862 Ki rendelkezik hatáskörrel az európai fizetési meghagyás kibocsátására Magyarországon? 

2863 
Ki lehet-e bocsátani európai fizetési meghagyást, ha a kötelezettnek csak Dániában van 
ismert állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye? 

2864 
Mely iratokat kell rögzíteni a MOKK rendszerében az európai fizetési meghagyásos 
eljárásban? 

2865 
Érvényesíthető-e európai fizetési meghagyásos eljárás útján az a pénzkövetelés, amelynek 
a Pp. 24. és 25. §-a szerint számított összege a 400 000 000 forintot meghaladja? 

2866 Mikor minősül határon átnyúló jellegűnek az európai fizetési meghagyásos ügy? 

2867 
Milyen fizetési meghagyásos eljárást indíthat az EU valamely (Magyarországon és Dánián 
kívüli) tagállamában lakó jogosult magyarországi kötelezettel szemben Magyarországon? 

2868 
Hogyan lehet előterjeszteni Magyarországon beadványokat az európai fizetési 
meghagyásos eljárásban? 

2869 
Az alábbiak közül melyik eljárásjogi cselekményre nem alkalmazandó formanyomtatvány 
az európai fizetési meghagyásos eljárásban? 

2870 Melyik formanyomtatványon bocsátja ki a közjegyző az európai fizetési meghagyást? 

2871 
Hány féle formanyomtatványt határoz meg az európai fizetési meghagyásos eljárás 
létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet a mellékleteiben? 

2872 Milyen esetben kötelező a jogi képviselet az európai fizetési meghagyásos eljárásban?   
2873 Melyik EU tagállamban nem kezdeményezhető európai fizetési meghagyásos eljárás? 

2874 
Alkalmazhatók-e az európai fizetési meghagyásos eljárásban a Pp. ítélkezési szünetre 
vonatkozó szabályai?  



2875 
Az alábbiak közül mit nem kell tartalmaznia az európai fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelemnek? 

2876 
A német Amazon internetes áruház vételár-követelést kíván érvényesíteni a budapesti 
lakhelyű Kis Jenővel szemben. Hol indíthatja meg az európai fizetési meghagyásos 
eljárást? 

2877 Európai fizetési meghagyást mely egyéb irattal, illetve iratokkal együtt kell kibocsátani? 

2878 
Milyen határidő tűzésével kell a jogosultat az európai fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelem kiegészítésére vagy kijavítására felhívni? 

2879 
Mit tesz a közjegyző, ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
előterjesztője nem fizetett eljárási díjat? 

2880 Mikor kerülhet sor az európai fizetési meghagyás iránti kérelem módosítására? 

2881 
Mit tesz a közjegyző, ha az európai fizetési meghagyás vizsgálata során azt állapítja meg, 
hogy a meghagyás kibocsátása csak a kérelem egy része tekintetében teljesíthető? 

2882 
Mi a közjegyző teendője, ha a jogosult az európai fizetési meghagyásos eljárásban 
elutasítja a közjegyző C formanyomtatványon részére megküldött módosítási javaslatot 
vagy nem válaszol a javaslatra? 

2883 
Mi a közjegyző teendője, ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemből 
az állapítható meg, hogy az ügy nem minősül határon átnyúló jellegűnek? 

2884 
Mi a közjegyző teendője, ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a 
jogosult nem a jogszabályban előírt A formanyomtatványon terjesztette elő? 

2885 
Milyen határidőn belül lehet az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
elutasítása elleni fellebbezést előterjeszteni? 

2886 
Melyik követelés érvényesíthető európai fizetési meghagyásos eljárás útján az alábbiak 
közül? 

2887 
Melyik követelés érvényesíthető európai fizetési meghagyásos eljárás útján az alábbiak 
közül? 

2888 
Mi a közjegyző teendője, ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemből 
nem lehet megállapítani az ügy határon átnyúló jellegét? 

2889 
Az alábbiak közül mit nem vizsgál a közjegyző az európai fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelem vizsgálata során? 

2890 
Milyen jogorvoslattal élhet a jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelem elutasítása ellen? 

2891 
Hogyan jár el a közjegyző, ha az európai fizetési meghagyás kibocsájtása iránti kérelem 
elutasítását követően a jogosult azonos tartalommal ismét kérelmet nyújt be? 

2892 
Milyen esetben bocsáthatja ki a közjegyző az európai fizetési meghagyást a kérelemhez 
képest eltérő összegre? 

2893 
A jogosult európai fizetési meghagyás iránti kérelmet nyújt be magyar közjegyzőnél, 
amelyben 350 000 forint összegű kötelesrészt követel az Ausztriában élő kötelezettől.  Mi 
a közjegyző teendője? 

2894 
Engedélyezhető-e az európai fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezett részére 
részletfizetés? 

2895 
Németországban lakó fél budapesti nyaralása alatt nem fizette meg a parkolási díjat. A 
parkolási társaság hol indíthatja meg vele szemben az európai fizetési meghagyásos 
eljárást? 



2896 

Magyar parkolási társaság európai fizetési meghagyásos eljárást indít a közjegyző előtt 
franciaországi magánszeméllyel szemben. A kérelemben a követelés jogalapjaként 
parkolási jogviszonyt jelöl meg. Mi a közjegyző teendője a kérelem megvizsgálását 
követően? 

2897 

A közjegyző szlovákiai székhelyű céggel szemben kibocsátotta az európai fizetési 
meghagyást, majd a meghagyás kézbesítését követően a kötelezett utolsó ismert 
képviselője igazolások csatolásával bejelenti, hogy a céget már az eljárás megindítása 
előtt felszámolták. Mi a közjegyző teendője? 

2898 
Németországi jogosult két magyarországi kötelezettel szemben három követelést kíván 
érvényesíteni európai fizetési meghagyásos eljárás útján. Mi a közjegyző teendője? 

2899 
A Romániába postai úton kézbesített európai fizetési meghagyás másodszor is nem 
kereste jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz. Mi a közjegyző teendője? 

2900 
A jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen a kamat rovatban az 
"-ig" mezőbe azt írja, hogy nyílt kamat. Mi a közjegyző teendője? 

2901 
Engedélyezhető-e az európai fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezett részére fizetésre 
halasztás? 

2902 
A kérelemben kötelezettként megjelölt magyar cég kényszertörlési eljárás alatt áll. 
Kibocsátható-e ellene az európai fizetési meghagyás? 

2903 
A budapesti társasházban az egyik lakás Szlovákiában élő tulajdonosa nem fizeti a közös 
költséget, és így 800.000 Ft hátralékot halmozott fel. Milyen módon érvényesíthető vele 
szemben a követelés? 

2904 
Dániai ingatlan bérleti díja iránti követelés dániai kötelezettel szemben érvényesíthető-e 
európai fizetési meghagyásos eljárás útján? 

2905 
Magyar jogosult dán kötelezettel szemben magyar nyelven terjeszti elő az európai fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. Mi a közjegyző teendője ilyen esetben? 

2906 
A jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen a kamat rovatban az 
"-ig" mezőt üresen hagyja. Mi a közjegyző teendője? 

2907 
A cseh állam mezőgazdasági gépeket vásárolt egy magyar cégtől, azonban a vételárat nem 
fizette meg. Érvényesítheti-e követelését a magyar cég európai fizetési meghagyás útján 
magyar közjegyző előtt? 

2908 

A magyar gazdálkodó jogellenesen kárt okoz a határ túloldalán élő osztrák 
szomszédjának. A vita rendezése során peren kívüli megállapodást kötnek a kártérítés 
összegéről, azonban a magyar károkozó mégsem fizet. Érvényesíthet-e igényét az osztrák 
szomszéd európai fizetési meghagyás útján? 

2909 
Svájci jogosult magyar kötelezzel szemben Magyarországon indít európai fizetési 
meghagyásos eljárást. Kibocsátható-e a meghagyás? 

2910 
Szlovákiai jogosult szlovákiai székhelyű cég kötelezettel szemben nyújt be európai 
fizetési meghagyás iránti kérelmet a magyar közjegyzőhöz. Helye van-e a meghagyás 
kibocsátásának? 

2911 

Németországi székhelyű ingatlan-bérbeadással foglalkozó vállalkozás németországi 
ingatlan elmaradt bérleti díját kívánja érvényesíteni magyarországi fogyasztóval szemben 
európai fizetési meghagyás útján. Melyik állam hatóságainak van joghatósága az eljárás 
lefolytatására? 



2912 
A jogosult az európai fizetési meghagyás iránti kérelem költség rovatában megjelölte, 
hogy az eljárási költség megtérítését is követeli, de az összeg rovatot üresen hagyta. Mi a 
közjegyző teendője? 

2913 
Vizsgálhatja-e a közjegyző az európai fizetési meghagyás kibocsátása előtt a felek 
jogképességét? 

2914 
Vizsgálhatja-e a közjegyző az európai fizetési meghagyás kibocsátása előtt a fél 
képviselőjének képviseleti jogosultságát? 

2915 
Mi a közjegyző teendője, ha a jogosult, illetve képviselője nem írta alá az európai fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelmet? 

2916 
A holland jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet román 
nyelven nyújta be a magyar közjegyzőhöz. Mi a közjegyző teendője? 

2917 
A szlovák jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet magyar 
közjegyzőhöz nyújtja be. A kérelem 1. pontja alatt a bécsi kereskedelmi bíróságot jelöli 
meg. Mi a közjegyző teendője? 

2918 
A jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben 500 euró 
főkövetelést és 750.000 euró kamatot jelöl meg. Mi a közjegyző teendője? 

2919 
A jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben a követelés 
jogalapjaként az "egyéb" kód megadása mellett betegbiztosítási ellátást jelölt meg. Mi a 
közjegyző teendője? 

2920 

A román jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmen 
kötelezettként megjelölt Sikertelen Kft. f.a.-val szemben a magyar cég által közokiratban 
elismert, jogalap nélküli gazdagodás összegét kívánja érvényesíteni. A kérelem vizsgálatát 
követően mi a közjegyző teendője? 

2921 

A Magyarországon nyaraló spanyol turista játékautomatával játszott, s nyert 200 eurót. A 
nyereményt nem fizették ki neki, ezért európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmet nyújtott be a magyar közjegyzőhöz. A kérelem vizsgálatát követően mi a 
közjegyző teendője? 

2922 
Mi a közjegyző teendője, ha az európai fizetési meghagyással szemben a kötelezett nem 
nyújt be ellentmondást? 

2923 Hogyan kell ellentmondást előterjeszteni az európai fizetési meghagyásos eljárásban? 

2924 
Milyen határidő áll rendelkezésére a kötelezettnek az európai fizetési meghagyás ellen 
ellentmondás előterjesztésére? 

2925 
Kinél kell előterjeszteni a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás 
elleni ellentmondást? 

2926 
Mi az európai fizetési meghagyás ellen határidőben előterjesztett szabályos ellentmondás 
joghatása? 

2927 Milyen jog alkalmazandó az európai fizetési meghagyásos eljárás perré alakulására? 

2928 
Mi a joghatása annak, ha az európai fizetési meghagyás ellen határidőn belül nem 
nyújtottak be ellentmondást? 

2929 
Az alábbiak közül melyik ok nem szolgálhat az európai fizetési meghagyás 
felülvizsgálatának alapjául? 

2930 
Mikor van helye a végrehajtás szerinti tagállamban az európai fizetési meghagyás érdemi 
felülvizsgálatának? 



2931 
Miről nyilatkozhat a jogosult az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 2. 
számú függelékében? 

2932 
Hogyan kell előterjeszteni a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési 
meghagyással szembeni ellentmondást? 

2933 
Milyen esetben nem alakul perré ellentmondás esetén az európai fizetési meghagyásos 
eljárás? 

2934 
Mit tesz a közjegyző, ha a kötelezett a beadványában arra hivatkozik, hogy őt önhibáján 
kívüli különleges körülmények akadályozták abban, hogy az európai fizetési meghagyás 
ellen ellentmondást terjesszen elő? 

2935 
Hogyan jár el a közjegyző, ha az erre megszabott határidőn belül a kötelezett nem nyújt be 
ellentmondást az európai fizetési meghagyással szemben? 

2936 
Magyar közjegyző európai fizetési meghagyást bocsát ki, amely ellentmondás hiányában 
végrehajthatóvá válik. A jogosult annak alapján Hollandiában kíván végrehajtást indítani. 
Mit kell benyújtania a hollandiai végrehajtáshoz? 

2937 

Magyar közjegyző által kibocsátott (és ellentmondás hiányában végrehajthatónak 
nyilvánított) európai fizetési meghagyás alapján a jogosult Olaszországban kíván 
végrehajtást indítani. Az alábbiak közül mely okból utasíthatja el a végrehajtás 
elrendelését az olasz bíróság? 

2938 
Kinek küldi meg a közjegyző a végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési 
meghagyást? 

2939 
Az európai fizetési meghagyás július 16-án lett kézbesítve a kötelezettnek. 
Ellentmondását augusztus 21-én adja postára, de nem az F formanyomtatványon. Mi a 
teendője a közjegyzőnek? 

2940 
A kötelezett ellentmondása esetén mely bíróság jogosult a peres eljárás lefolytatására 
magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén? 

2941 
A kötelezett az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondásban a főkövetelést 
elismeri, az érvényesített kamatokat viszont vitatja. Mi a közjegyző teendője? 

2942 
Az európai fizetési meghagyás két kötelezettje közül az egyik határidőben ellentmondást 
nyújt be, a másik viszont nem nyilatkozik. Mi a közjegyző teendője?  

2943 
A közjegyző az európai fizetési meghagyást magyar céggel, mint kötelezettel szemben 
bocsátja ki. Hogyan nyújthatja be a kötelezett az ellentmondását? 

2944 
Az európai fizetési meghagyás magyar kötelezettje személyesen bevisz a közjegyzői 
irodába egy papírlapot, amin a meghagyás ügyszámán és a kötelezett aláírásán kívül annyi 
szerepel, hogy "nem ismerem el". Mi a közjegyző teendője?   

2945 
Az európai fizetési meghagyás angliai kötelezettje az ellentmondásra szolgáló F 
formanyomtatványt angol nyelven nyújtja be az eljáró közjegyzőhöz. Mi a közjegyző 
teendője? 

2946 
A közjegyző európai fizetési meghagyást bocsát ki a görög kötelezettel szemben. Az 
ellentmondásra nyitva álló határidőn belül a kötelezett egy görög nyelvű alakszerűtlen 
beadványt küld a közjegyzőnek. A közjegyző nem ért görögül. Mi a teendője? 

2947 
Az európai fizetési meghagyással szembeni, alakszerűtlen formában benyújtott 
ellentmondásában a kötelezett arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a 
meghagyás kézbesítése előtt már teljesítette. Mi a közjegyző teendője? 



2948 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje az eljárás perré alakulása után 
beadványt nyújt be a közjegyzőhöz, amelyben visszavonja ellentmondását. Mi a 
közjegyző teendője? 

2949 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje határidőben szabályszerű 
ellentmondást terjeszt elő. Mi a közjegyző teendője? 

2950 
Hány napon belül kell értesítenie a közjegyzőnek az európai fizetési meghagyásos eljárás 
jogosultját a kötelezett ellentmondásáról és az eljárás perré alakulásáról? 

2951 
Mi a közjegyző teendője az európai fizetési meghagyás végrehajthatónak nyilvánításával 
összefüggésben? 

2952 
Mikor és hogyan nyilvánítja végrehajthatónak a közjegyző az európai fizetési 
meghagyást? 

2953 
Mit állít ki a közjegyző az európai fizetési meghagyás végrehajthatónak nyilvánítása 
során? 

2954 

A közjegyző az ellentmondási határidő leteltét követően az európai fizetési meghagyást 
végrehajthatónak nyilvánítja. A végrehajtható meghagyás jogosultnak való kézbesítése 
előtt a kötelezett beadványt nyújt be, s kéri a G formanyomtatvány visszavonását, mivel 
ellentmondását a határidő letelte előtt postára adta (az igazolást és az ellentmondást is 
megküldi beadványával együtt). Mi a közjegyző teendője? 

2955 

A közjegyző az ellentmondási határidő leteltét követően az európai fizetési meghagyást 
végrehajthatónak nyilvánítja. A végrehajtható meghagyás jogosultnak való kézbesítését 
követően a kötelezett beadványt nyújt be, s kéri a G formanyomtatvány visszavonását, 
mivel ellentmondását a határidő letelte előtt postára adta (az igazolást és az ellentmondást 
is megküldi beadványával együtt). Mi a közjegyző teendője? 

2956 
A magyar jogosult által német kötelezettel szemben kezdeményezett európai fizetési 
meghagyásos eljárásban a kötelezett nem élt határidőn belül ellentmondással. Milyen 
nyelven állítja ki a közjegyző a G formanyomtatványt? 

2957 
A magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján a jogosult 
Szlovákiában kéri a végrehajtást. Milyen eljárást kell lefolytatni ahhoz, hogy a meghagyás 
Szlovákiában végrehajtható legyen? 

2958 

A jogosult 2016. január 10-én európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet 
nyújtott be a magyar közjegyzőhöz. A közjegyző kibocsátotta a meghagyást, majd 
ellentmondás hiányában végrehajthatónak nyilvánította. A jogosult Dániában kéri a 
végrehajtást a meghagyás alapján. Milyen eljárást kell lefolytatni ahhoz, hogy a 
meghagyás Dániában végrehajtható legyen? 

2959 

A jogosult 2015. január 3-án európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet 
nyújtott be a magyar közjegyzőhöz. A közjegyző kibocsátotta a meghagyást, majd 
ellentmondás hiányában végrehajthatónak nyilvánította. A jogosult Dániában kéri a 
végrehajtást a meghagyás alapján. Milyen eljárást kell lefolytatni ahhoz, hogy a 
meghagyás Dániában végrehajtható legyen? 

2960 
A magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján a jogosult 
Svájcban kéri a végrehajtást. Milyen eljárást kell lefolytatni ahhoz, hogy a meghagyás 
Svájcban végrehajtható legyen? 

2961 
A magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján a jogosult 
Albániában kéri a végrehajtást. Milyen eljárást kell lefolytatni ahhoz, hogy a meghagyás 
Albániában végrehajtható legyen? 



2962 

Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje beadványában arra hivatkozik, hogy 
a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás kézbesítése nem történt 
meg kellő időben ahhoz, hogy védelméről gondoskodhasson. Melyik hatóság bírálja el a 
beadványt? 

2963 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje beadványában arra hivatkozik, hogy 
vis maior akadályozta abban, hogy a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési 
meghagyással szemben ellentmondással éljen. Melyik hatóság bírálja el a beadványt? 

2964 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje beadványában arra hivatkozik, hogy 
a magyar közjegyző az európai fizetési meghagyást egyértelműen tévesen bocsátotta ki. 
Melyik hatóság bírálja el a beadványt? 

2965 

Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje beadványában arra hivatkozik, hogy 
a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás kézbesítése nem történt 
meg kellő időben ahhoz, hogy védelméről gondoskodhasson. Mi a beadványt elbíráló 
hatóság teendője? 

2966 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje beadványában arra hivatkozik, hogy 
vis maior akadályozta abban, hogy a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési 
meghagyással szemben ellentmondással éljen. Mi a beadványt elbíráló hatóság teendője? 

2967 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje beadványában arra hivatkozik, hogy 
a magyar közjegyző az európai fizetési meghagyást egyértelműen tévesen bocsátotta ki. 
Mi a beadványt elbíráló hatóság teendője? 

2968 

A közjegyző a magyar kötelezettel szemben kibocsátott európai fizetési meghagyást a Pp. 
szerinti kézbesítési vélelem alapján nyilvánítja kézbesítettnek. A kötelezett az 
ellentmondási határidő letelte előtt kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet terjeszt 
elő. Mi a közjegyző teendője? 

2969 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje az ellentmondási határidő letelte után 
igazolási kérelmet nyújt be a közjegyzőhöz. Mi a közjegyző teendője? 

2970 

A közjegyző az európai fizetési meghagyást Németországba intézményközi továbbítás 
keretében kézbesíti. A kézbesítési igazolás szerint a meghagyást a német bíróság egyszerű 
(nem tértivevényes) postai küldeményként kézbesítette. Az ellentmondási határidő letelte 
után a közjegyző a meghagyást végrehajthatónak nyilvánította. Ezt követően előterjesztett 
beadványában a kötelezett arra hivatkozik, hogy a meghagyás kézbesítése nem történt 
meg kellő időben ahhoz, hogy ellentmondást nyújthasson be. Mi a közjegyző teendője?  

2971 
Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje beadványában arra hivatkozik, hogy 
azért nem tudott ellentmondással élni, mert jogi képviselője az ellentmondást nem 
nyújtotta be határidőn belül. Mi a közjegyző teendője? 

2972 
Az ellentmondási határidőn önhibán kívüli elmulasztására alapozott felülvizsgálati 
kérelmet milyen határidőn belül terjesztheti elő az európai fizetési meghagyásos eljárás 
kötelezettje?  

2973 
A közjegyző az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettjének felülvizsgálati 
kérelmét elutasítja. A kötelezett fellebbezést nyújt be a végzés ellen. Mi a közjegyző 
teendője? 

2974 

Az európai fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje az ellentmondási határidő letelte után 
a közjegyzőhöz benyújtott beadványában arra hivatkozik, hogy az európai fizetési 
meghagyással érvényesített követelést érintő, az európai fizetési meghagyás iránti kérelem 
benyújtása előtt indult per van folyamatban. Mi a közjegyző teendője? 



2975 
Melyik hatóság rendeli el a magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás 
végrehajtását Magyarországon? 

2976 
Melyik hatóság rendeli el a más tagállamban kibocsátott európai fizetési meghagyás 
végrehajtását Magyarországon? 

2977 
A közjegyző európai fizetési meghagyást bocsát ki a magyarországi székhelyű cég 
kötelezettel szemben. A meghagyást ellentmondás hiányában végrehajthatónak 
nyilvánítja. Hogyan kell a jogosultnak a végrehajtás elrendelését kérnie? 

2978 

A magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján Magyarországon 
folyik a végrehajtás. A kötelezett beadványában arra hivatkozik, hogy az európai fizetési 
meghagyás összeegyeztethetetlen egy Szlovákiában, ugyanezen követelés tárgyában 
hozott bírósági ítélettel. Melyik hatóság dönt a kérelméről? 

2979 

Az Ausztriában kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján Magyarországon folyik a 
végrehajtás. A kötelezett beadványában arra hivatkozik, hogy az európai fizetési 
meghagyás összeegyeztethetetlen egy Szlovákiában, ugyanezen követelés tárgyában 
hozott bírósági ítélettel. Melyik hatóság dönt a kérelméről? 

2980 

A magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján Magyarországon 
folyik a végrehajtás. A kötelezett beadványában arra hivatkozik, hogy az európai fizetési 
meghagyás összeegyeztethetetlen egy Csehországban, ugyanezen követelés tárgyában 
hozott bírósági ítélettel. Mit tesz a beadványt elbíráló hatóság, ha a kérelmet alaposnak 
találja? 

2981 

A Németországban kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján Magyarországon folyik 
a végrehajtás. A kötelezett Németországban kéri a meghagyás felülvizsgálatát, 
egyidejűleg kérelmet nyújt be Magyarországon a végrehajtás felfüggesztése iránt. Melyik 
hatóság bírálja el a kérelmet? 

 


