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A 2014 februárjában tartandó közjegyzői vizsga anyagát képező jogszabályok és 

szakirodalom, valamint ajánlott irodalom 

 

 

JOGSZABÁLYOK: 
 

A felsorolt jogszabályok közül azok, amelyek címe után nem található szűkítés (zárójeles megjegyzés, 

cikk, § vagy bekezdés megjelölése), teljes terjedelmükben a vizsga anyagát képezik, a többi 

jogforrásból csak a megadott jogszabályhelyek ismerete kötelező. Minden jogszabálynak a 2014. 

március 15-én hatályos szövege képezi a vizsga anyagát, azoknak a jogszabályoknak pedig, melyek 

2014. március 15-én már nem hatályosak, az e napon még alkalmazandó szövege képezi a vizsga 

anyagát. 

 

Az Európai Unió joga: 

 

o A Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Brüsszel I.): 1–31., 

38., 53‒60., 71. cikkek, V. és VI. melléklet 

o Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 805/2004/EK rendelete a nem vitatott 

követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról 

o Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (HL L 2005.11.17., 300. o.) 

o Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 1896/2006/EK rendelete az európai 

fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról 

o A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló Luganóban 2007. október 30. napján aláírt Egyezmény (Luganói 

Egyezmény, HL L 147. 2009. 6. 10. 5‒43. o.): 1–31., 38., 53‒60., 62., 64. cikkek, szerződő 

felek, V. és VI. melléklet 

o Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 1393/2007/EK rendelete a 

tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

kézbesítéséről (iratkézbesítés) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

o Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.): 3-4. cikkek 

o Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári kereskedelmi 

ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (HL L 120., 2008.12.10., 331. 

o.) 

 

Törvények, törvényerejű rendeletek: 

 

o Magyarország Alaptörvénye: XXVIII. cikk, 25–28. cikk 

o 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról: 1–275., 313–323., 349., 365–370/A., 386/O., 

386/P., 387., 396. § 

o 1965. évi 1. törvényerejű rendelet a Genfben, 1930. június 7-én megkötött váltójogi 

egyezmények kihirdetéséről: 1. cikk, 11. § 

o 1965. évi 2. törvényerejű rendelet a Genfben, 1931. március 19-én megkötött csekkjogi 

egyezmények kihirdetéséről: 1., 3. cikk 

o 1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok 

diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 

1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről 

o 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról: 11., 36., 39., 41/A-41/B., 42, 

54-62/H. § 
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o 1989. évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétről: 1. §, 10. § 

o 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről: 1–27., 37–42., 45–49., 56. §, 57. § (1) bek. a), b), d)-

g), j) pont, 58–61., 65., 68‒72., 74., 75., 77‒82., 86., 89‒94., 101. §, valamint a 102. §-ból az 

előbbiekben felsorolt jogszabályhelyekben használt fogalom-meghatározások 

o 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az 

állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról: 5. § 

o 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről 

o 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról: 3. § (1) bek.-ből az alább 

felsorolt jogszabályhelyekben használt fogalom-meghatározások, 11., 27., 28., 34‒38., 

49‒49/B., 49/E., 67., 70. § 

o 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról: 1‒34., 36‒37/B., 39‒41., 47., 48‒57., 

163/A‒170., 172., 179., 180., 181., 185‒190., 200‒201/B., 204/B., 211‒225., 255., 255/A. § 

o 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról: 1. § 

o 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, 

valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról: 32/A-32/F. § 

o 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről: 11. § 

o 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

o 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről: 20-22., 159., 168., 171., 175., 187., 209., 210/A., 

211., 219., 221. § 

o 2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről: 14-15. § 

o 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról: 5., 296/G. § 

o 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól: 73. § 

o 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről: 3. § 

o 2005. évi XXXVI. törvény a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és 

bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. 

napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó egyes törvények 

módosításáról 

o 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról: I. 

fejezet, III. fejezet, IV. fejezet 17. cím, VI. fejezet 1-4., 7., 9. cím, VII. fejezet 5. cím, VIII. 

fejezet 1. cím, VIII/A. fejezet, IX. fejezet 

o 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 

o 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az 

élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 

o 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 

o 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 

o 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról: 

3. § 

o 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 Bevezető rendelkezések (Első könyv) 

 Az ember mint jogalany (Második könyv) 

 A jogi személy (Harmadik könyv): Első rész, Második rész, Harmadik rész: X. cím, XI. cím, 

XII. cím, XIII. cím, a XIV. címből: XXXI. fejezet, 3:213-3:221., 3:241., 3:242., 3:245., 3:246. 

§, Negyedik részből: 3:325. §, Hatodik rész, Hetedik rész 

 Családjog (Negyedik könyv): Második rész: VI. cím, Negyedik rész: IX. cím, XIII. cím 

 Dologi jog (Ötödik könyv) 

 Kötelmi jog (Hatodik könyv): Első rész, Második rész, Harmadik rész: XIV. cím, XVII. cím, 

XVIII. cím, XX. cím, XXI. cím, XXIII. cím, XXV. cím, Negyedik rész, Ötödik rész, Hatodik 

rész 

 Öröklési jog (Hetedik könyv) 

 Záró rendelkezések (Nyolcadik könyv): Első rész 

o 2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról 

o 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról: XIII. 

fejezet 
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Kormányrendeletek: 

 

o 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának 

részletes szabályairól 

o 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről: 1. § 

o 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről: 1. § 

o 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről: 1. § 

o 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól: 

14-22., 34-35., 46/C-46/E. § 

o 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos 

iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók 

általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható 

küldeményekről: 9., 15., 16., 25., 26-32. § 

 

Miniszteri rendeletek: 

 

o 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló 

körülmények igazolásáról: 1-7. § 

o 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban: 4., 6-

8., 15/E., 16., 16/A. § 

o 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról  

o 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról 

o 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről (a 

rendelet főszövege, valamint a melléklet rendszere) 

o 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő 

díjazásáról 

o 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak 

megállapításáról 

o 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól 

o 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés 

ellenőrzésének részletes szabályairól: 6/A. § 

o 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő 

ellátásának eljárásáról 

o 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó 

dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól: 26., 30. §, a törlésre és 

változásbejegyzésre vonatkozó szabályok, 3. melléklet 

o 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás 

végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus 

űrlapokról: 1., 2., 10., 13., 15. §, mellékletek 

o 23/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás automatikus ügyelosztási 

rendszerének működéséről és az új közjegyző kijelölése iránti kérelem előterjesztését 

megalapozó kérelmek számáról: 1., 6., 10-12. § 

o 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő 

költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek 

előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és 

behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények 

igazolásáról 

o 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos 

eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, 

valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel 

felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról: 1-

10., 13. § 

o 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos 

eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a 
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biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, 

valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről 

o 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás 

végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról 

 

Iránymutatások: 

 

o A nyelvi jogosítvánnyal kapcsolatos kérelem elintézésének szabályairól, illetve a szakmai 

nyelvtudás ellenőrzésének módjáról szóló 23. számú MOKK iránymutatás 

o A közjegyzői okiratok felolvasásáról szóló 51. számú MOKK iránymutatás  

 

 

KÖTELEZŐ DÖNTVÉNYEK: 
 

Az alábbi bírósági döntések a vizsgaanyag részét képezik, a 2014. március 15-én hatályba lépő 

Polgári Törvénykönyv újabb rendelkezéseire tekintettel. 

 

o 1/2000. Polgári jogegységi határozat a nyomdai úton előállított névre szóló részvény 

átruházásáról 

o 3/2004. Polgári jogegységi határozat a közjegyző közokirat-készítő tevékenységével okozott 

károkért való felelősségéről 

o PK80. 

o PK82. 

o PK87. 

o PK88. 

o PK261. 

o PK350. 

 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM: 
 

A felsorolt művek közül azok, amelyek címe után nem található szűkítés (zárójeles megjegyzés, 

oldalszám megjelölése), teljes terjedelmükben a vizsga anyagát képezik, a többi forrásból csak a 

megadott részek ismerete kötelező. Az itt megadott forrásokat a megjelenésük (utolsó hatályosításuk) 

óta történt jogszabályváltozásokra tekintettel kell ismerni. 

 

o Anka Tibor: A megújult hagyatéki eljárás. Budapest, HVG-ORAC, 2011. 

o A polgári nemperes eljárások joga. Szerk.: Varga István, 2. átd. kiad., ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest, 2013, 683-728., 867-897. o. 

o Közjegyzőknek szóló Eufmh tájékoztató (forrás: www.mokk.hu Intranet) 

o Rokolya Gábor: A polgári közjegyzőség emlékezete. MOKK, Budapest, 2010. (A 2009-es 

kiadás is megfelelő.)  

o Szécsényi-Nagy Kristóf: Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. 

törvényhez, In Complex Közjegyző Jogtár, Complex Kiadó, Budapest, 2013. (Az elérhető 

legkésőbbi időállapotú verzió) 

 

 

http://www.mokk.hu/
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AJÁNLOTT IRODALOM: 
 

Az alábbi források ismerete nem kötelező, ismeretük a vizsgára való eredményes felkészülést segítheti. 

 

o A polgári nemperes eljárások joga. Szerk.: Varga István, 2. átd. kiad., ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest, 2013. (A kötelező irodalomban meg nem adott részek.) 

o A polgári perrendtartás magyarázata. Szerk.: Németh János‒Kiss Daisy, 3. átd. kiad., 

Budapest, CompLex, 2010. 

o Anka Márton: A közjegyzői végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazása. In: 

Közjegyzők Közlönye, 2012. 7-8. sz., 31-42. o. 

o Balogh Olga – B. Korek Ilona – Császti Ferenc – Juhász Edit: A bírósági végrehajtás. 

Budapest, HVG-ORAC, 2009. 

o Máté Viktor – Sajben Tamás: Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban és a 

világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében. 2. átd. kiad., Budapest, MOKK, 2013. 

o Orosz Árpád: Végrendelet. In: Bírói Gyakorlati füzetek 1., Opten, Budapest, 2013. 

o Polgári jog. Az új Ptk. magyarázata. Szerk.: Wellmann György – Sárközy Tamás – Kőrös 

András, Budapest, HVG-ORAC, 2013. 

o Vékás Lajos: Öröklési jog. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2013. (A fogalom-

meghatározásokhoz a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényhez kiadott könyv 

is megfelelő.) 


