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Elektronikus rendszerek- 

A fizetési meghagyásos eljárás 
 

 

 

A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe 

kerülése, törvényi változási, a gyakorlat bemutatása, különös 

tekintettel a fizetési meghagyás közjegyzőhöz történő 

megérkezésétől, annak végrehajtásáig, tekintettel a még 

kifejletlen rendszer hibáira. 
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1.  Bevezetés 

Az elektronikus fizetési meghagyás, mint nemperes eljárás a közjegyzők hatáskörébe 2010 év 

június hónap 1. napjától működik. A törvényi változásokon túlmenően a rendszer is oly 

mértékben változásra került, hogy annak kialakulása, tisztulása a mai napig is tart. A módszer 

tökéletesítése folyamatosan zajlik a mai napig is.  

Célom a törvény változásin és a fizetési meghagyás jogpolitikai indokinak bemutatásán 

túlmenően elsősorban az új elektronikus rendszer és gyakorlat bemutatása, különös tekintettel 

a fizetési meghagyás közjegyzőhöz történő megérkezésétől annak végrehajtásig, vagy a 

közjegyzőtől az esetleges jogvita, ellentmondás esetén a bírói szakaszig.  

A MOKK rendszerén túlmenően az aktanyomat bírósághoz történő megérkezését, a 

végrehajtói kézbesítést , a hiánypótlásokat, az új határidőket, a rendszer használatát és annak 

hiányosságait, illetve a hiányosságok kiküszöbölésével kapcsolatban tett munkálatokat 

jogeseteken és szakmai – közjegyzők és közjegyzői irodai alkalmazottak véleménye, és a 

rendszer számomra történő gyakorlati bemutatásán keresztül- hűen kívánom tükrözi a 

jelenlegi viszonyokat.  

Több jogeset bemutatásán túl a MOKK által a közjegyzők részére kiadott szakmai anyagok is 

felhasználásra kerülnek munkám során.  

Célom elsődlegesen nem a törvény ismertetése, hanem az ezzel kapcsolatos gyakorlat 

bemutatása, vizsgálata, fejlődési irányvonalának körberajzolása.  

Főbb témaköreim: 

1. Fizetési meghagyás a közjegyzőknél – jogpolitikai indokok 

2. A fizetési meghagyás útja a kibocsátásig – feltételek, fizetés, elektronikus rendszer, 

határidők, hiánypótlás, tartalmi kellékek, elutasítási okok A fizetési meghagyás 

kibocsátása ismételt kibocsátás, kézbesítési vélelem, tudakozvány, végrehajtói 

kézbesítés, ellentmondás, részleges ellentmondás, részletfizetési kérelem, a 

részletfizetési kérelem eljárási díja, igazolási kérelem, hiánypótlások.  

3. .A fizetési meghagyás a bírósági szakaszig- az ellentmondás részletes kifejtése, 

jogesetek, jogi személyek elektronikus ellentmondásával kapcsolatos érdekességek 
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4. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedése- végrehajtói kézbesítéssel, és kézbesítési 

vélelem szabályainak ismertetésével is 

5. A jogerős fizetési meghagyás végrehajtásának kérdése, menete a közjegyzői 

eljárásban  

6. Összefoglaló, konklúzió, a jövő évi változások rövid ismertetése 
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Jogtörténeti áttekintés 

1838. XIX. tc. 

Több ízben is változott a fizetési meghagyásos eljárás jogrendserünkbe való több mint száz 

éves beépítése óta. A hazai jogban elsőként az 1838. XIX. tc. 28 szakaszban, rendelkezett a 

fizetési meghagyásról. Alacsony összegű, egyszerűen megítélhető követelések érvényesítésére 

szolgált. A bíróság által, egyoldalú kérelemre az adóshoz intézett felhívás volt, a hitelező 

követelésének meghatározott időn belül, végrehajtás terhe mellett történő megfizetésére, azzal 

a figyelmeztetéssel, hogy a fizetési meghagyást megtámadhatja.  

Az 1938. XIX. tc. alapján ezen eljárás megindításának lehetősége értékhatárhoz volt kötve, a 

követelések értéke jutalékok nélkül nem haladhatta meg az 1000 koronát. Csak a királyi 

járásbíróságok hatáskörébe tartozott a fizetési meghagyás kibocsátása, ahol a hitelező írásban 

és szóban terjeszthette elő kérelmét. A törvény határozta meg a kérelem kötelező tartalmai 

elemeit, de nem tette szükségessé, ha volt, egyéb az ügyben szereplő okiratok csatalósát. 

Érdekesség, hogy sokáig élt tovább ennek a törvénycikknek azon rendelkezése, miszerint, ha 

a követelés nem pénzkövetelésre irányul a hitelezőnek meg kell határoznia azt a pénzösszeget, 

amelyet teljesítésként kész elfogadni1

- nem felelt meg a követelés típusára és összegére vonatkozó törvényi követelményeknek,  

. A bíróság a kérelmet a másik fél meghallgatása nélkül 

intézte el, de kérelem visszautasítható volt ha: 

- a bíróság nem volt illetékes,  

- kérelem nem tartalmazta a kötelező elemeket,  

- a követelés alaptalan volt, bírói úton nem érvényesíthető, nem járt le, vagy érvényesítése 

még nem teljesített viszontszolgáltatástól függött,  

- ha a fizetési meghagyása kérelem szerint nem azonos területen volt a kézbesíthető, a melyen 

e törvény hatályban volt,  

- a visszautasítási ok a kérelemnek vagy járulékainak csak egy részére terjed ki.  

                                                            
1 Dr. Lugosi József Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2010 
 



6 
 

A kérelem kötelező tartalmi elemei: felek megjelölése nevük, állásuk vagy foglalkozásuk és 

lakásuk szerint, azon tények megjelölését, amelyekből a hitelező a követelését származtatja, a 

követelés tárgyának, mennyiségének, valamint járulékainak határozott előadása, illetve a 

fizetési meghagyásos eljárásra való kérelem. 

Visszautasítás esetén a magánjog hatálya fennmaradt, ha a hitelező a visszautasító végzés 

jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a követelés iránt keresettel élt vagy újabb 

kérelmet terjesztett elő.2

A kötelezett ellentmondhatott a kézbesítéstől számított 15 napon belül, de ekkor már más 

jogorvoslatot nem vehetett igénybe, ha a határidő lejártát követően mondott ellent a 

végrehajtás elrendelését már nem akadályozhatta meg, az ellentmondást indokolni nem volt 

köteles.  

  

A fizetési meghagyást postai úton nem kézbesíthették, az adós kézhez jutását követően 

kezdtek el ketyegni a hátidők. ezen határidő kezdetével volt lehetősége az adós 

ellentmondásának: 

- élőszóban vagy írásban, 

- annál a bíróságnál kellett előterjeszteni, amely a fizetési meghagyást kibocsátotta, 

- bármely elnevezés alatt előterjesztett kifogást ellentmondásnak tekintettek 

- a bíróság az előterjesztés időpontjában a hitelezőt hivatalból értesítette, illetve az 

ellentmondásról bizonyítványt bocsátott ki, 

- ha csak a követelés vagy járulékai vagy azok egy része ellen emelték, az egész ellen 

benyújtott ellentmondásnak minősült 

- a 15 napos határidő lejártát követően is előterjeszthető, amíg a végrehajtási végzés az adós 

kezéhez nem jut, illetve az azt követő 30 napban, a határidő lejártát követő ellentmondás 

visszautasítandó volt.3

                                                            
2 Dr. Lugosi József Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2010 

 

 

3 Dr. Lugosi József Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2010 
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Érdekesség, hogy nem volt határidő szabva a kötelezetthez való kézbesítésre, illetve perré 

alakulás estén nem határozott meg a törvény határidőt a tárgyalás napjának kitűzésére. Ezzel 

lehetőséget adtak arra, ha a felek kérték, hogy peren kívül megegyezhessenek. A fizetési 

meghagyás hatálya és végrehajthatósága az adós telejésítési határidejétől számított egy év 

alatt megszűnt. 

1911. évi I. tc. 

Az 1911. évi I. tc. nem hozott sok változást a fizetési meghagyásos eljárásban. Szinte teljesen 

megőrizve a régi törvényt fektették át a második polgári eljárásjogi kódexbe. A változások: 

- A követelési határérték megszűnt, lehetőség volt váltó, késedelmi utalvány, 

kötelezőjegy és csekk alapján is fizetési meghagyásos eljárást indítani. 

- A hiányos kérelem esetén nem volt többé lehetőség a hiánypótlásra. 

- Hirdetmény útján nem teljesíthető az adós felé való közlés, egyébként ez a szabály a 

mai napig is érvényben van. 

- Több adós esetén a végrehajtás csak akkor rendelhető el, ha minden adóstárs kézhez 

kapta a fizetési meghagyást és 15 napon belül nem mondott ellent egyikük sem. 

- Az ellentmondás a végrehajtó végzés megfékezésig volt érvényes, azt követően 

hivatalból elutasították. 

- A végrhajtó határozat kézhezvételét követően , 15 napon belül, halasztó hatállyal nem 

bíró ellentmondás esetén, a bíróság az eljárás további folyamában a már foganatosított 

végrehajtási cselekmények épségben hagyásával végzésével felfüggeszthette, ha az 

ítélet meghozatalát a felperes gátolta, a felperes hibájából volt szükséges a tárgyalás 

halasztása vagy a felperes követelése a tárgyalás folyamán részben vagy egészben 

alaptalannak bizonyult. 

- A fizetési meghagyás hatálya megszűnik, ha annak keltétől egy év alatt nem kézbesítik 

az adósnak, a teljesítési határidő elteltével a hitelező nem indít végrehajtást, illetve ha 

az ellentmondási határidő lejártát követő hat hónapon belül nem kérte ellenfelének 

megidézést a hitelező.4

 

 

                                                                                                                                                                                          
 

4 Dr. Térfi Gyula: Az új Polgári perrendtartás (1911. évi I. tc.) Hatodik kiadás Bp. 1914. Grill 
Károly Könyvkiadóvállalat 1914 
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1952. évi III. tv. 

 

A szocialista polgári eljárásjog is átvette a fizetési meghagyásos eljárás, annak korábbi 

szabályait. Továbbra sem változott, hogy nemperes eljárásban a jogosult egyoldalú kérelmére 

a bíróság bocsátja ki, az adóssal szemben, amelyben meghallgatása mellőzésével a kérelem 

teljesítésére kötelezheti. Kizárólag ezen meghagyás útján lehetett bizonyos összeghatárig 

követeléseket érvényesíteni az eljárás gyorsasága és egyszerűsége okán. Ezen értékhatár 1000 

Ft volt, szükséges feltétel volt továbbra is, hogy a kibocsátó járásbíróság illetékessége ne 

legyen megkérdőjelezhető., vagyis általános vagy lakóhely ( az adós lakóhelyére vonatkozik) 

szerinti illetékességet határoztak meg. Ingó dolgokra illetve pénz fizetésre irányuló 

követeléseknél volt helye a fizetési meghagyásos eljárásnak. Ha az 1000 Ft-ot meghaladta a 

követés a jogosult szabad döntése volt, hogy fizetési meghagyással vagy keresettel kkívánja 

jogait érvényesíteni, kivéve ha a követelés a megyei bíróság útján volt érvényesíthető, ebben 

az esetben kizárólag a kereset jogai illette meg a jogosultat.  Néhány kivételtől eltekintve nem 

változott az eljárás:5

- az értékhatárhoz való kötöttség pénzvisszafizetés esetén, 

 

- ha megtámadták a fizetési meghagyást nem lehetett csak annak bizonyos részeit 

támadni, szükségszerűen az egészet, 

- megszűnt a korábbi dupla határidő, ha az adott határidőn belül nem élt ellentmondási 

jogával a kötelezett, az jogvesztő határidő lett (ez a határidő viszont maradt 15 nap), 

- a fél kérelmét, nyilatkozatát a bíróság előtt jegyzőkönyvezethette. 

Változások a Pp. Novellákban 

Az 1952. évi III. tv. és az 1954. évi VI. tv. (I. Ppn.) két vonatkozásban változatott az 

eljáráson: 

- az ezer forintos pénzkövetelésre irányuló kereset vonatkozásában, illetve, 

- ha a hitelező az ezer forintot meg nem haladó pénzkövetelés megfizetésére irányuló 

igényét keresetlevélben kívánta érvényesíteni, az elnök minden ilyen esetben, a 

fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem esetében a fizetési meghagyás 
                                                            
5 Dr. Lugosi József Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2010 
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kibocsátása nélkül az ügy tárgyalására tűzhette ki a tárgyalási határnapot, ha úgy 

gondolta a követelés kétséges és az adós ellentmondására nyilvánvalóan számítani 

kellett. 

Az 1957. évi VIII. tv. (II. Ppn.) nagymértékben módosította az addigi szabályokat: 

- A fizetési meghagyást az a bíróság bocsáthatta ki, amely, az adós lakóhelye, vagy 

tartózkodási helye, vagy jogi személy esetén a székhelye, illetőleg az ügyintézés helye 

szerinti illetékességgel rendelkezett, más illetékesség igénybevételére nem volt 

lehetőség.  

- Kötelező lett a kérelem írásban, erre a célra rendszeresített űrlapon való beadása. 

- Az űrlap kitöltésére a Pp. keresetlevél tartalmi elemei az irányadóak. 

- Általános szabály lett, hogy a fizetési meghagyást mind a jogosultnak mind a 

kötelezettnek kézbesíteni kellett. A jogosultnak jogában állt lemondani a kérelem 

kézbesítéséről, ezt a bíróságon kellett előadnia. A bíróságnak jogában állt a kérelemtől 

eltérően kibocsátani a kérelmet, ekkor lemondás esetén is kézbesítették számára a 

kérelmet. 

- Nem tekintik a fizetési meghagyás megtámadásának, ha az adós a tartozás tényét, 

annak összegét elismeri, de részletfizetést kér. 

- Ellentmondás esetén az adósnak indokolnia kellett ellentmondását, és annak alapjául 

szolgáló tényeket. Három kötelező tartalmi eleme volt az ellentmondásnak:  

1. a követelésre vonatkozó nyilatkozat, 

2. védekezésének alapjául szolgáló tények, 

3. e tények bizonyítékai. 

- Ha az adós 15 napon belül nem támadta meg a fizetési meghagyást ellentmondással, a 

bíróság a kérelem előterjesztésével evégből benyújtott példányát jogerősítési 

záradékkal látta el, és így kézbesítette a hitelezőnek.6

Az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet (III.Ppn.) kisebb változásokat hozott

 

7

                                                            
6 A polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. tv. 108. 
§ (2) bek. 

: 

 

7 Dr. Lugosi József Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2010 
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- Az értékhatár 1000 Ft-ról 5000 Ft-ra emelkedett, de ezen értékhatár felett továbbra is a 

jogosult választása volt, hogy keresettel vagy fizetési meghagyással kívánja 

érvényesíteni jogait. 5000 Ft alatt, viszont továbbra is kötelező volt a fizetési 

meghagyásos eljárás alkalmazása.  

- Az illetékesség terén innentől a Pp. szabályai voltak az irányadóak, vonatkozott rá az 

általános illetve a különös illetékesség is. Két esetben tettek kivételt, egyfelől  olyan 

pereknél amelyek a megyei bíróságok hatáskörébe tartoztak nem volt lehetséges a 

fizetési meghagyásos eljárás, illetve a szocialista szervezetek egymásközti jogvitáihoz 

tartozó követelések esetén sem volt alkalmazható. 

- Csak az adóst kellett értesíteni, a jogosultat csak külön kérése esetén. 

- Lehetséges volt okirattal igazolni a fizetési meghagyásos eljárás alatt, előtt végbement 

teljesítést.  

- Minden esetben, nem csupán ellentmondás esetén kellett elvégezni a jogerősítést. 

- A helyi bíróság az ellentmondást követően felhívja a jogosultat, hogy az eljárási illeték 

összegét nyolc napon belül egészítse ki a peres eljárás illetékének az összegére.8

A ’90-es évek 

  

1995-ben az LX. tv. 26. §- ának rendelkezése alapján a 200.000 Ft-ot meg nem haladó 

követelések esetén kötelezővé tette a fizetési meghagyásos eljárás alkalmazását. A bírósági 

gyakorlat szerint csak lejárt, összegében meghatározott igény volt így érvényesíthető.  

A hagyatéki tartozás megfizetésére irányuló fizetési meghagyás iránt kérelmet, a felszámolási 

eljárásról szóló 1986. évi 11.tvr. 19.§ (4) alapján keresetlevélnek kellett tekinteni. Az örököst 

a tartozás, illetve a hagyaték mértéke tekintetében meg kellett hallgatni. Továbbá 

zálogkötelezettel szembeni igényérvényesítés fizetési meghagyásos eljárás útján nem 

lehetséges.  

1995. augusztus 29-ig munkaviszonyból eredő követelést nem lehetett fizetési meghagyás 

útján érvényesíteni, az 1995. évi LX. tv. után is csak akkor, ha a per tárgya nem a jogviszony 

keletkezése, megszűnése, módosulása, a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséből eredő 

követelés. 

                                                            
8 LB P. törv. II. 20702/1974. – BH 1975. 7/320. sz 
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Ha a fizetési meghagyásos eljárás kibocsátást kizáró ok már magából a kérelemből kiderült a 

gyakorlatban vegyes módszereket alkalmaztak, lévén nem volt egységes szabályozás: 

- a kibocsátás végzéssel megtagadható volt, 

- végzéssel elutasítható volt9

- illetve a kérelmet keresetlevelének tekintették, az LB álláspontja szerint ez a megoldás 

tekinthető helyesnek.

, 

10

Szóban is előterjeszthető volt a kérelem, a manapság úgynevezett „bírósági panasznapon”, 

ahol azt jegyzőkönyvbe vették, és kiállították a kérelmet a szükséges példányszámban

 

11

1992-től a váltón alapuló követeléssel szemben az ellentmondást három napon belül kellett 

benyújtani. Ellentmondásnak minősült, ha az adós meghallgatását kérelmezte a bíróságon. 

Mivel az ellentmondásra nem volt formanyomtatvány, ezért azokat nem alakiságuk, hanem 

tartalmuk szerint volt köteles értelmezni a bíróság.  

. 

2000 után 

A pp. 121. §. (1) bek. f, pontja alapján fel kellett tüntetni a keresetlevelén, ha a felek 

mediációs jellegű eljárást vettek igénybe előzőleg.  

A fizetési meghagyásos eljárásában a perré alakuló eljárásnak két konjunktív feltétele volt a 

törvényben lefektetve: 

- az adósnak kellő időben kell előterjesztenie ellentmondását, 

- az eljárási illetéket perré alakulás esetén a kérelem beadójának a peres eljárás 

illetékére kellett kiegészíteni 8 napon belül, megszüntetés jogkövetkezményének 

kilátásba helyezése mellett. 

                                                            
9 1995. évi  LX. tv 
 

10 A polgári perrendtartás magyarázata (szerk. Dr. Szilbereky Jenő – Dr. Névai László) 
 

11 Dr. Lugosi József Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2010 
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A 2008. évi XXX. törvény nagymértékben módosította a fizetési meghagyásos eljárást és a 

Pp.-t is. A változások nagy része átkerült a 2009. évi L. törvénybe, amelyet a következőkben 

elemzek. 
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Fizetési meghagyás a közjegyzőknél- jogpolitikai indokok: 

2010 év június hónap 1. napjától a közjegyzők hatáskörébe került a fizetési meghagyás 

ügyintézése és az ezzel kapcsolatos új elektronikus rendszer kialakítása és alkalmazásának 

fejlesztése.  

Az új, immár javarészt elektronikus rendszer nagy kihívást jelentett az alkalmazó jogászok 

(közjegyzők, ügyvédek, jogtanácsosok stb…) és jogi személyek számára. Jogi személy és jogi 

képviselővel rendelkező fél ettől a pillanattól a beadványát csak elektronikus úton nyújthatta 

be a MOKK12

A jogalkotó a „természetes személyek és jogképes szerveztek nem vitatott pénzköveteléseinek 

gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében 

  által működtetett rendszeren keresztül.  

13

A közjegyzők korábban is számos nemperes, - a korábbiakban szintén a bíróságok 

hatáskörébe tartozó – eljárást hatáskörükbe tudhattak, amik közül a legjelentősebb közel 20 

éve működőképes jogkörük a hagyatéki eljárás lefolytatása volt.  

 hozta az új törvényt. 

A bíróságok nagy mértékű terheltsége és a papír alapú ügyintézés oly mértékben lassúvá tette 

a fizetési meghagyások érvényesítését, hogy azok kibocsátása és jogerőssé válása – ha csak az 

alapesetet vesszük, tehát az ellentmondást és az ez általi perré alakaulást itt kizárom- között 

több hónap, gyakorta, különösen a túlterhelt bíróságok esetében fél évnél is több időt vett 

igénybe.  

A fizetési meghagyás alapesetben egy formális eljárás, így bírói mérlegelést nem igényel, így 

Nyugat- Európa mind több országában elkezdték ennek elektronikus úton történő 

feldolgozását, ezáltal is csökkentve annak lefolytatásához szükséges időtartamot, és ez által a 

bírói közreműködés mértékét is.  Emellett az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 

12-én megalkotta az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló rendeletet, 

mely a nemzetei jogra tekintettel lehetővé teszi a kérelem elektronikus úton történő elintézését 

is. 14

E két indok együttesen már megkívánta az itthoni rendszer reformját is. 

 

                                                            
12 Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

13 2009.évi L. törvény, továbbiakban Fmhtv. bevezetés és kommentár része 

14 1896/2006/EK 
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A megoldás a jogkör ellátásra és a bíróságok tehermenetesítésére  a közjegyzőség - mint 

olyan jogszolgáltató hatósági tevékenységet végző szerv, aki az igazságszolgáltatás részeként 

működik- volt, amely amihez hozzájárult az is, hogy számos európai országban ugyanezt a 

jogkört a közjegyzők végzik.  A közjegyzők közhatalmi tevékenységének végzésről korábban 

az Alkotmánybíróság már döntést hozott így az eljárás közhatalmi jelleggének csorbulása nem 

okozhatott problémát.15 A fizetési meghagyás, mint permegelőző, érdemi jogvitát nem jelentő 

eljárás tehát alkotmányosan áttelepíthető volt a közjegyzőség hatáskörébe. 16

Mindezen jogpolitikai indokok mellett az sem elhanyagolható, hogy az állam számára számos 

többletköltséget jelentő rendszer kialakításának terhe így a MOKK- ra hárult, az elektronikus 

rendszer kialakítását a MOKK finanszírozta.  

 

Az Európa számos országában már működő eljárás javarészt német minta alapján indult, 

készült, körvonalazódott.17

2010 év június hónap 1. napján, az Fmtv. végrehajtási rendeletének megjelenését követő pár 

héttel 

  

18

Szeptemberben az első végrehajtási lapok is kiállításra kerültek, melyből összességében 

levonható a következetés, hogy noha az új eljárás még számos gyerekbetegséggel küzd, 

gyorsabb, hatékonyabb és kiszámíthatóbb a korábbi rendszernél.  

 kisebb nehézségekkel indult be. Augusztus közepe tájától, a dolgozatomban 

bemutatott rendszer azonban jól működik, a korai elektronikus rendszerben található 

hiányosságok egyre inkább csökkenek, tökéletesednek, így ma már a rendszer 

működőképesnek, jónak és gyorsnak mondható.  

Dolgozatom inkább gyakorlati jellegéhez híven ezen, jogpolitikai indokok rövid ismertetőjét 

követően át is térnék a rendszer használatára és a fizetési meghagyás megindulásának 

kérdésére.  

 

                                                            
15 LB 3/ 2004. polgári jogegységi határozata 

16 „A közjegyző eljárása- mint polgári nemperes eljárás- a bíróság eljárásával azonos hatályú. (Fmhtv. 2.szakasz) 

17 a német és a magyar közjegyzőség számos eljárásában jelentős a hasonlóság 

18 a végrehajtási rendelet késői megjelenése nagyban késleltette az éles rendszer kialakítását és fejlesztését 
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A fizetési meghagyás útja a kibocsátásig – feltételek, fizetés, elektronikus 

rendszer, határidők, hiánypótlás, tartalmi kellékek, elutasítási okok 

 

„ A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamarának a közjegyzők, valamint a felek és az eljárásban részt vevő egyéb személyek 

részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai 

rendszere (a továbbiakban: a MOKK Rendszere) használatával, gépi adatfeldolgozással 

jár.” 19

Pénzfizetésre irányuló lejárt követelés fizetési meghagyás útján is érvényesíthető. Abban 

az esetben, ha ez az összeg nem haladja meg az egymillió forintot 

 

20 - feltéve, hogy a 

kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye, vagy tartózkodási helye, székhelye, vagy 

képviselete, a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, 

közszolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a 

bedolgozói jogviszonyból ered- a követelés csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető. 
21 Fizetési meghagyást nem lehet kibocsátani, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi 

idézési címe. 22

A munkaviszonyból származó pénzkövetelés iránti igény fizetési meghagyás útján csak 

akkor érvényesíthető , ha az ügy tárgya nem a jogviszony keletkezése , módosulása, 

megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségnek a munkavállaló által 

történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség 

miatt alkalmazott jogkövetkezmény. 

 

23

                                                            
19 Fmhtv 1. szakasz (2) bekezdés 

 Ezek a törvényi rendelkezések a 861/2007/Ek 

rendeletében meghatározott eljárás vagy a választott bírósági eljárásban történő 

igényérvényesítést azonban nem zárják ki.  

20 számítása: Pp.24. és 25. szakasza alapján  

21 Fmhtv 3. szakasz (1), (2) bekezdése 

22 Fmhtv. 3. szakasz (3) bekezdés 

23 Fmhtv. 3. szakasz (4) bekezdés.  
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A gyakorlatban elmondható, hogy a törvény által oly pontosan rögzített és a fentiek 

szerint sorolt eseteket nem is kívánják fizetési meghagyás útján érvényesíteni.  

A jogalkalmazók túlnyomó többsége számára ezek a szabályok világosak, nem igazán 

fordul elő, hogy fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújtatnának be a fenti 

esetek szerint.  

Az elektronikus rendszer úgy került megalkotásra, hogy elviekben a formai hibák 

szűrésére, - a fentiektől eltérően- alkalmas, azonban az általam vizsgált közjegyzői iroda 

gyakorlata azt mutatja, hogy nem minden hiányosság kiszűrésére van lehetőség.24

A kizárás intézménye, ami nagyon hasonló a bírói gyakorlathoz- ezért annak részletes 

taglalását mellőzném is 

  

25

Elviekben a MOKK rendszere úgy van megalkotva,- hogy a kizárás, vagy az esetleges 

elfogultság elkerülése végett már a közjegyzőnek kötelessége a rendszerben jelezni 

családtagjainak, közeli hozzátartozóinak nevét, és annak folyamatos karbantartása- tehát 

új hozzátartozók nevének felvitele stb.- is kötelessége. Ez még az elektronikában nem 

igazán nyilvánul meg, mert annak ellenére, hogy a közjegyzők a neveket- itt minden 

esetben vezetéknevekre gondolok- felvitték az adatbázisba

 nagyon jó példa a fentiekre.  

26 volt közjegyző, akinek a saját 

édesanyja névrokonának – teljes név egyezett- fizetési meghagyása is véletlenül hozzá 

szignálódott a rendszerben. Ezeket a technikai hiányosságokat az informatikusok 

folyamatosan pótolni, javítani kívánják, és fogják is. 27

 

 

A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország egész területére illetékes.  

Fizetési meghagyásos eljárásban illetékesség kikötésének helye nincs. 28

                                                            
24 A gyakorlatot túlnyomórészt dr. Halász Tibor szeghalmi közjegyző, kis részben dr. Kutyik Mátyás békéscsabai 
közjegyző irodájában ismertem meg  

  E rendelkezés 

megvalósulását a közjegyzők számára egyrészt az elektronikus rendszeren keresztül 

történő ügyelosztás hivatott megoldani, másrészt az, hogy a papír alapon illetőleg szóban 

25 Fmhtv. 4. szakasz 

26 hozzátartozók karbantartása link 

27 Fmhtv ). szakasz (5) bekezdés 

28 Fmhtv. 8.szakasz (1), (2) bekezdése 
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előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az ügyfél lakóhelytől 

függetlenül az ország bármely közjegyzője előtt előterjesztheti. Az elektronikusan 

előterjesztett kérelmeket a MOKK rendszere szignálja a közjegyzőhöz, egységesen, 

körforgásban, így nem fordulhat elő, hogy az elektronikus kérelmekből egyik közjegyző 

többet kapjon, mint a másik, azok egyenletesen vannak elosztva.  Azt, hogy az 

elektronikus úton benyújtott fizetési meghagyás melyik közjegyzőhöz került, az 

elektronikus rendszer közvetlenül a szignálást követően jelzi, így az ügyfél, illetőleg a jogi 

képviselő is tudomást szerez róla. Ettől kezdve az ügyfél annak a közjegyzőnek kell, hogy 

továbbítsa elektronikus úton és papír alapon a beadványait és a fizetési meghagyásos 

eljárás jogerőre emelkedését követően itt, az illetékes közjegyzőnél kérheti az Fmh. 

végrehajtásának elrendelését is. Érdekesség, hogy bár a fizetési meghagyásos ügyek 

30000-es ügyszámon vannak iktatva (tehát a közjegyző ügyszáma, utána egy Ü betű, ami 

a közjegyzőknél ügytípusra utal, majd a 30000-el kezdődő ügyszám pl.: 30310 és utána az 

év majd a sorszám, amin a kérelmet, beadványt benyújtották, vagy a végzést meghozta a 

közjegyző.  

 

Papír alapú kérelmeknél az ügyfél már eleve tudja, hogy mely közjegyző részére adta be a 

fizetési meghagyást, hiszen oda postázza azt és ugyanez igaz a szóbeli előterjesztésre is. 

Ilyenkor a közjegyző a viszi fel elektronikus formában a fizetési meghagyás iránti 

kérelmet, majd ezt követően ő végzi az ezzel kapcsolatos további ügyintézést is. 

Természetesen ettől még nem lesz garancia, hogy a fizetési meghagyás kibocsátása nem 

kerül elutasításra,- hiszen különösen írásbeli kérelmek esetén- annak hiányosságait a 

közjegyző csak bizonyos mértékben- például hivatalból határoz az eljárási díj mértékről – 

pótolhatja.  

A fizetési meghagyás gördülékenységének elősegítése miatt a közjegyző a fizetési 

meghagyásos ügy szignálását követő 3 napon belül köteles intézkedni. A közjegyző a 

MOKK elnökétől írásban, az érintett időszakot legalább 30 nappal megelőzően kérheti, 

hogy az általa megjelölt legalább 5 napos és évente legfeljebb hatvannapos időszakra a 

fizetési meghagyásos eljárásban a közreműködés alól mentesítse. 29

                                                            
29 Ez különösen a szabadságolási problémákat oldja meg, hiszen a közjegyző helyettessel nem rendelkező 
kisebb irodákban például így lehetetlenné válna elmenni szabadságra, tekintettel arra, hogy a fizetési 
meghagyás kibocsátása és számos a meghagyással kapcsolatos intézkedés elvégzéséhez elektronikus aláírás 

 



18 
 

 

A törvény különbséget tesz a beadványok benyújtását illetően azok elektronikus vagy 

papír alapú, illetőleg szóban előterjesztett formái között.  

Papír alapú benyújtás esetén a beadványokat egy példányban kell benyújtani. 30

A beadványokat – melyek közül a szóbeli beadványok bármely közjegyző előtt ugyancsak 

előterjeszthetőek és célszerű őket az országos szignálást miatt a lakóhelyhez, tartózkodási 

helyhez közeli közjegyzői irodában előterjeszteni, ha sürget a határidő- űrlapon kell 

benyújtani, ha az igazságügyért felelős miniszter rendelete az adott beadványra űrlapot 

rendszeresít. 

 

31 Ilyen űrlapja van az Fmh. kibocsátása iránti kérelmeknek, az Fmh. 

végrehajtásának elrendelése iránti kérelmeknek, illetőleg a költségmentesség iránti 

kérelemnek. Ezekhez a nyomtatványokhoz bármely közjegyzőnél díjmentesen hozzá lehet 

jutni, illetőleg a MOKK honlapjáról 32

A törvény szigorúan írja elő, hogy mely kérelmek azok, amelyekhez mellékletek lehet 

csatolni és máshoz nem lehetséges. Ilyen a költségkedvezmény iránti kérelem, az igazolási 

kérelem, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemékem, a részletfizetés és a 

fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérlelem, valamint a félbeszakadással összefüggő 

beadványok. Máshoz nem lehet és nem is célszerű csatolni kérelmet. Arra tekintettel, 

hogy a rendszer elektronikusan működökig, és a honlapra ezeket csatolt file-ba fel kell 

tenni a közjegyzőnek, ami, ha túlságosan is nagy anyag nagyban megnehezítené a 

 is le lehet tölteni őket a fizetési meghagyás címszó 

(pirossal jelzi a honlap kezdő oldala) alatt.   

                                                                                                                                                                                          
használta szükséges, amellyel a közjegyzői kamarában csak a közjegyzők és közjegyző helyetteseik 
rendelkeznek. Önmagában az elektronikus akta- tehát a papír alapú akta elektronikus felvitelén- és a 
tértivevények tudomásul vételén kívül- más tevékenységet az Fmh. eljárásban ügyviteli alkalmazottak és 
közjegyzőjelöltek ennek megfelelően hivatalosan elektronikus aláírás hiányában nem végezhetnek.  

30 Ez természetesen nem csak magára az Fmh. kérelemre  vonatkozik, hanem az egyéb beadványokra is, úgy 
mint az ellentmondás, vagy a részletfizetés iránti kérlelem.  Érdekesség, hogy a  közjegyzői irodában azt 
tapasztaltam, hogy ennek ellenére gyakran adnak be ellentmondásokat 3 példányban, holott ez szükségtelen, 
nem csak a törvény rendelkezései miatt, hanem azért is, mert a bíróság számára nem a hagyományos 
fellebbezési módon pótborító készítése mellett postáznak az irodák, hanem a MOKK központi rendszeréhez 
küldik meg az aktanyomatot- ami a teljes aktát jelenti, beleértve a tértivevények és az irodai belső utasításokat 
is- és az továbbítja az illetékes bíróság részére a későbbikben papír alapon.  

31 Fmhtv. 10. szakasz (1) bekezdés  

32 www.mokk.hu 
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rendszer működését, ez célszerűnek is látszik. Amikor véleményem szerint nagyon fontos 

a mellékelt csatolása, és amikor egyenként rendszeresen csatolják is a kötelezettek a 

mellékeltet, az a kötelezett a fizetési meghagyás kibocsátását megelőzően teljesítése, 

hiszen ilyenkor, a csekk, mint bizonyíték a dátum ( e befizetés dátuma összehasonlítva a 

kibocsátás dátumával ) jelentőséggel bír, annak ellenére is hogy a jogosultat a teljesítésről 

kell nyilatkozatni e beadvány beérkezést követően.  

A beadványhoz meghatalmazás nem csatolható, azt vagy magára a beadványra kell 

rávezetni, vagy a beadványnak tartalmaznia kell a meghatalmazott azon nyilatkozatát, 

hogy az ügyben érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazással rendelkezik. A fél a nem 

jogi képviselőnek adott meghatalmazást a közjegyzőnél szóban is előterjesztheti. 33

Az elektronikus beadványokat kizárólag az erre rendszeresített űrlapon lehet benyújtani, 

és a beadványokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni

 

Kérdésemre, hogy milyen gyakran terjesztik elő szóban a kérelmüket a felek a 

gyakorlatom során a közjegyző azt válaszolta, hogy eddig a négy hónapos működés alatt 

egyszer fordult elő, hogy nem Fmh. kérelem felvétele esetén az ügyfél személyesen jelent 

meg az irodában felvenni egy ellentmondást. Szerencsés helyzet volt, mert az 

ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napján adta elő a kötelezett ellentmondását, így 

közjegyző egy önálló jegyzőkönyv felvitelét követően azonnal szignálta az illetékes 

szolnoki kollegához, aki így az ellentmondás előterjesztését követően nyomban- 5 percen 

beül- értesülhetett az ellentmondásról. Ez azért is fontos, mert ha a kötelezett úgy érzi, 

hogy kicsúszik a határidőből, gyakorlatilag az utolsó nap utolsó óráiban is van lehetősége 

kérelem, ellentmondás, beadványa ilyen módon történő előterjesztésére függetlenül az 

országos illetékesség miatt lakóhelytől messze történő szignálásra.  

34, a 

hivatalos iratok elektronikus kézbesítésről és az elektronikus tértivevényről szóló 

törvényben foglalt természetes személy hivatalos iratainak a hivatalos szervhez történő 

elektronikus kézbesítésre (benyújtásra) vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani. 35

                                                            
33 Fmhtv. 10. szakasz (4) bekezedése 

 

34 a Microsec Kft. és a Netlock Kft. honlapjain keresztül van lehetőség ennek rendezésére, megrendelésre, 
csakúgy mint az elektronikus cégeljárás esetében  

35 Fmhtv. 11. szakasz (1) bekezdés  
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Érdekesség, hogy bár a törvény a jogi személyek részére csak elektronikus úton nyújt 

lehetőséget beadványok előterjesztésre, a közjegyzők mégis, egy szeptemberi, kamarai 

körlevét követően papír alapon s elfogadják a beadványaikat arra tekintettel, hogy nincs 

lehetőség a papír alapon benyújtott kérelmek szankcionálásra, annak ellenére sem, hogy a 

jogszabály ezt jogi személyek esetében kizárja. Ez valószínűleg csak időleges megoldás és 

a későbbikben kiforrja magát, de a papír alapú ellentmondás főleg kis cégek setében most 

még igen gyakori.  

Ami újdonság, az elektronika vívmánya és nagyban segíti a jogalkalmazók munkáját, az, 

hogy az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően az elektronikus úton benyújtani kívánt 

beadvány hiányosságairól a MOKK rendszere tájékozatja az előterjesztőt- a közjegyzőket 

is a saját adatbázisukba felvitel listán- a beadvány adatainak elviekben a MOKK 

rendszerébe történő bevitelére akkor kerül sor, ha az előterjesztő a hiányokat pótolja. 36 A 

beadvány adatainak bevitelről annak benyújtója a MOKK rendszerén keresztül 

elektronikusan automatikus úton igazolást kap. A visszaigazolás a beadvány tartalmi 

elemit, az adatbevitel időpontját, az ügyszámot, az eljáró közjegyző nevét, székhelyét, 

valamint díj- díjköteles beadvány esetén- visszaigazolást is tartalmazza. 37 A díjat 

elektronikus úton történő benyújtás esetén a Kereskedelmi és Hitelbank által vezetett 

MOKK által megadott számlára kell utalni, bármely erre alkalmas bankkártya segítségével 
38

Papír alapú beadvány az eljáró közjegyzőnél nyújtható be. Abban az esetben, ha a fél a 

beadványt nem az eljáró közjegyző részére nyújtott be 

.  

39

 

 azt haladéktalanul továbbításra 

kerül az eljáró közjegyzőhöz. Ez a beadvány, haladéktanul, de maximum 3 napon belül a 

rendszerben rögzítésre kerül.  

                                                            
36 Tapasztaltból tudom, hogy ez nem így van, a gyakorlat során megmutatták, hogy sajnos rendszerhibák miatt 
egyes estekben előfordul, hogy a gép még tovább enged, bár az informatikusok igyekeznek ezeket a hibákat 
kiszűrni.  

37 Fmhtv. 12. szakasz (2) bekezdés 

38 Célszerű a Kereskedelmi és Hitelbankon belül dombornyomott erre a célra megfelelő bankkártyát igényelni, 
de természetesen más bankok is biztosítják ezt a szolgáltatást és tulajdonképpen a komolyabb interneten 
történő vásárlásokra alkalmas kártya ez esetben is tökéletesen használható, technikai feltételit tekintetve.  

39 a magánszemélyek kb 15 %-a a beadványát a MOKK- nak címzi  
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Szóbeli beadvány előterjesztésére a jogi képviselővel nem rendelkező félnek van 

lehetősége, itt elég az önálló jegyzőkönyv elkészítése, amit a MOKK Fmh. rendszere ajánl 

a közjegyzők részére, a mellé másik jegyzőkönyvet készíteni már nem kell. 40

A fizetési meghagyás kézbesítése a törvény egyszerű, és pontos szabályaihoz képest a 

gyakorlati szakemberek számára időnként rendkívüli fejtöréseket okoz.  

 

Az alapesetben a „belföldi idézési címmel és belföldi idézési című képviselővel sem 

rendelkező jogosultnak fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésével 

egyidejűleg köteles belföldi idézési című kézbesítési megbízottat megjelelenni. „41

 

 Ha 

ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, akkor hiánypótlási felhívás nélkül el kell 

utasítani az fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet.   

Hirdetményi kézbesítésre a gyakorlatban nem sokszor kerül sor.  Gyakoribb az Fmhtv. 16. 

szakaszában is foglalt a Pp. keresetlevél kézbesítésre vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelő kézbesítés.  

 

A felvázolt alapestek után néhány esetben a kézbesítés problémáit kell rögzíteni.  

 

Alapeset, hogy a kötelezett nem veszi át a fizetési meghagyást. Ezzel általában a 

kötelezettek el kívánják „odázni” a kötelezettség teljesítését. Ilyenkor a közjegyzőhöz a 

tértivevény, vagy „nem kereste” vagy pedig az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezeik 

vissza. Átvételt megtagadta jelzés nagyon ritka, annál gyakoribb, hogy „nem kereste „ 

jelzéssel érkezik vissza a tértivevény. Ilyenkor a közjegyző a Pp. szabályainak 

megfelelően kézbesítési vételemet készít végzés formájában és a fizetési meghagyás 

csatolása melett megküldi42

 

azt a kötelezett részére.  

                                                            
40 Fmhtv. 14. § (59 bekezdés  

41 Fmhtv. 15. szakasz (1) bekezdés 

42 Tehát nem kézbesítés, hanem megküldés van, azaz tértivevény nélkül, úgynevezett sima levélben 
kézbesítésének. 
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Ilyenkor a végrehajtási eljárásban is van lehetősége a félnek az ellentmondásra, ezért a 

jogerősítési záradékban és a végrehajtási kérelemben is jelölni kell43

Másik igen gyakori lehetőség, hogy a címzett „ismeretlen helyre költözik” vagy 

„elköltözik”.  

 a kézbesítés tényét.  

 

Ilyenkor a közjegyző felhívja a jogosultat, hogy bizonyosan határidőn44 belül adjon meg 

új idézési címet. Ha a jogosult erre nem reagál, vagy a határidőt elmulasztja és igazolási 

kérelmet sem terjeszt elő, mivel a fizetési meghagyást egyébként, az adatok rendelkezésre 

állása nélkül nem lehetett volna kibocsátani a fizetési meghagyást a közjegyző elutasítja. 
45

A harmadik, viszonylag gyakori eset, hogy a kézbesítés során derül ki, hogy a kötelezett 

meghal. Ennek alapesete, hogy a kötelezett haláról a tértivevény visszaérkezésével és a 

sikertelen kézbesítés ilyen okán tájékozódik a közjegyző. Ez esetben a jogosultat fel kell 

hívnia, hogy nyilatkozzon arról, hogy a kötelezett a fizetési meghagyás kibocsátását 

megelőzően vagy azt követően halt e meg, ha egyáltalán meghalt, hiszen ennek tényét 

szintén a jogosultnak kell bejelenti. Ebben az esetben a gyakorlatban általában a fizetési 

meghagyást a közjegyző ha a kibocsátást megelőzően halt meg, úgy elutasítja, ha pedig a 

kibocsátást követően, úgy az eljárást megszünteti. A jogosultak túlnyomó többsége erre a 

felhívásra általában nem reagál, vagy pedig csak a halál időpontját közli. Fura, de gyakori, 

hogy ez esetben a fizetési meghagyással kapcsolatos költségek egy részének megtérítését 

kérik a jogosultak. Le kell szögezni, hogy az új fizetési meghagyásos eljárásban erre nincs 

elehetőség. 

  

46

                                                            
43 Ha nem jelölik a végrehajtási kérelemben a közjegyző hivatalból pótolja azt, jegyzi, hogy kézbesítési vélelem 
történt az Fmh. során.  

 

44 Célszerűnek tartják a közjegyzők az átvételtől számított harminc napos határidő megadását, mivel a Kekh 30 
napon belül válaszol a jogosult részére.  

45 Lehetőség van határidő hosszabbításra a Kekh válasza hiányában, ezt az első megadott határidőn belül lehet, 
és szokták is jelezni általában a jogi képviselővel rendelkező  felek elektronikus beadványban, erre a közjegyző 
általában hosszabbít, 15 napos határidőt ad pluszba és erről az eljárásban pervezető végzés hozásával értesíti a 
felet.  

46 Alapjaiban változtak a díjjal kapcsolatos rendelkezések. Ennek megfelelően sem visszatérítésre (díjat nem 
adnak vissza, az Fmh. újbóli megindítására azonban díj fizetése nélkül van elehetőség, amit a későbbiekben 
vázolni is fogok), emellett nem élveznek fizetésmenetességet az önkormányzatok és korábban még sok más 
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További általános szabályként rögzíti a törvény, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban 

beavatkozásnak, ás- a jogutódlás esetét kivéve- perbehívásnak illetve perbe vonásnak 

nincs helye. 47

A fizetési meghagyásos eljárásban a fél meghallgatásának helye nincs. 

 

48

Mindezen adatok figyelembe vételével és a leggyakoribb hibák, gyakorlati tapasztalatok 

ismertetését követően elérkeztünk a fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelem tartalmi 

kellékeihez.  

 

A törvény külön veszi az elektronikus kérelem kellékekeit és külön a papír alapút.  

Elektronikus kérlelem49 esetében fel kell tüntetnie feleknek, valamint a feleknek 

képviselőinek a nevét és idézési címét, és eljárásbeli állását. A felek képviselőinek a nevét 

minden esetben fel kell tüntetni és ennek fel nem tüntetése az Fmhtv. 24. szakaszában 

foglaltak szerinti elutasítást vonja magával.50 Háromféle gyakorlati példát láttam ezzel 

kapcsolatban. Ritka, de van közjegyző, akik hibásan, de nem kérik a felek képviselőinek 

an nevét. 51

                                                                                                                                                                                          
hasonló szerv sem, gyakorlatilag senki, továbbá rendkívül szigorún veszik a személye költségmentességre 
vonatkozó kérelmeket, és a részletfizetési díj iránti kérelem elbírálása is díjkötelessé vált, mértéke 5000-15000 
Forintig terjed, amit a tapasztalatok szerint a kötelezettek jó része nem fizet meg.  

 A másik eset, hogy elutasítja az Fmhtv.-t a fenti szabályok szerint hiány miatt. 

A harmadik pedig az, hogy szintén nem szabályosan, de a benyújtónak kedvezve 

hiánypótoltat. Erre azért van szükség, mert a kitöltési útmutatója a fizetési meghagyásnak 

hibásan lett elkészítve, így a kitöltési útmutató alapján a felek képviselőinek neve mellett 

az szerepel, hogy „kitöltése nem kötelező”. Természetesen erre elutasítás esetén a jogi 

47 Fmhtv. 17. szakasz.  

48 kivétel a beadványok szóbeli előterjesztése, és a a költségkedvezmény tárgyában hozott döntéshez szükséges 
meghallgatás.  

49 Fmhtv. 19.-20 szakasz.  

50 a hp főleg cégek esetében van  

51 Minden közjegyző belenéz a kötelezett cégkivonatába és ott látja a képviselőket. Mindig bele is kell nézni a 
cégkivonatra, ami az elektronikus Fmh. rendszeren keresztül közvetlenül az aláíró kódjuk segítségével elérhető 
a közjegyzők részére, mert az cég adatain felül itt azt is jelzik, ha a cég felszámolás alatt áll, hiszen ebben az 
esetben az Fmhtv. rendelkezései alapján ugyan nem de a kapcsolódó jogszabályokra tekintettel NINCS 
lehetőség f.a. jelzésű cég ellen fizetési meghagyás kibocsátásra ami azt jelenti, hogy ilyenkor a közjegyző a 
fizetési meghagyást elutasítja.  
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képviselő nem hivatkozhat, hiszen tőle elvárható e jogszabály (Fmhtv. 20. szakasz 

ismerete).  

A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá a követelés jogalapját, a követelés járulékainak 

összegét, a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának 

az időpontját, a követelés beazonosításához szükséges adatokat, a fizetési meghagyás 

kibocsátására irányuló határozott kérelmet, a gondnok nevét és lakóhelyét, ha a kérelmező 

vagy a kötelezett korlátozottan cselekvőképes nagykorú, a gondnok a kérelem 

benyújtásához adott előzetes belegyezését, ha a kérelmező korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú.  

A papír alapú kérelmek esetében fel kell tüntetni továbbá a kérelmekben az eljáró 

közjegyző nevét és székhelyét.  

A kérelmekben a kötelezett ellen fennálló több követelés tekintetében, valamint több 

kötelezett ellen fennálló azonos követelés tekintetében együttesen is előterjeszthető,. A 

fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének ugyanaz a hatálya, mint a 

keretlevél beadásának.  

Korábban már jeleztem, hogy mely okok azok, amik elutasításhoz vezetnek itt, ezeket 

kívánom összegezni:  

1. az eljárásra a magyar közjegyző (bíróság) joghatósága törvény, európai uniós 

jogszabály vagy nemzetközi egyezmény rendelkezése alapján kizárt; 

2. a jogosult követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság hatáskörébe 

tartozik,  

3. a fizetési meghagyás kibocsátásának a korábban már idézett 3. szakasz vagy az Fmtv.  

törvény egyéb rendelkezése alapján nincs helye; 

4. a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt közjegyző 

vagy bíróság előtt fizetési meghagyásos eljárás vagy per már folyamatban van illetve 

annak tárgyában a fizetési meghagyás már jogerőre emelkedett vagy már jogerős ítéletet 

hoztak  

5. a félnek nincs perbeli jogképessége  

6. a jogosult kézbesítési megbízottat nem jelölt meg, vagy a jogosult a fizetési 

meghagyás hirdetményi kézbesítését kéri; 
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7. a kötelezettnek a meghagyást belföldi címen ismételten nem lehet kézbesíteni, mert 

meghalt (megszűnt), a bejelentett címen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre költözött  

8. a jogosult követelése idő előtti vagy - az elévülés esetét ide nem értve - bírói úton nem 

érvényesíthető; 

9. a jogi képviselő által benyújtott kérelem nem tartalmazza a fizetési meghagyás 

törvényben foglalt kellékeit vagy elmulasztották az eljárási díj megfizetésére vonatkozó 

kötelezettség teljesítését; 

10. a jogi képviselővel rendelkező fél vagy a jogi személy fél kérelmét nem elektronikus 

úton terjesztette elő 

11. a jogosult a hiánypótlási felhívást követően a kitűzött határidő alatt a kérelmet (annak a 

szükséges részét) nem, vagy ismételten hiányosan nyújtotta be, és emiatt a kérelem nem 

bírálható el.52

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az elutasítás esetében az erről szóló végzést 

kézbesíteni kell egyrészről a jogosultnak, másrészről azt meg kell küldeni – tehát sima 

levélben fel kell adni- a kötelezett részére is.  

 

A kibocsátásról gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha a fenti elutasítási okok egyike 

sem áll fenn, vagy a hiánypótlásnak eleget tettek és minden kötelező elemet tartalmaz az 

Fmh. kérelem, a közjegyző a fizetési meghagyást azonnal, de maximum 3 napon belül 

kibocsájtja.  

 

 

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon 

belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet.53

Irányulhat az ellentmondás a fizetési meghagyásos eljárás egy része vagy az egész 

fizetési meghagyás ellen. Amit a kötelezett nem vitat az a megadott határidőn letelét 

követően jogerőre emelkedik, amit vitat az átlép a bíró szakba.  

 

Ha több kötelezett ellen kibocsátott fizetési meghagyás esetében a kötelezettek egyike 

terjeszt elő ellentmondást, ennek hatályára a Pp. 52. és 53. §-a megfelelően irányadó. 

Vegyük sorra, hogy mi a teendő ellentmondás esetében. Rögzítsük, hogy alapesetben a fél 

a követelés egészét vitatni szokta. A gyakorlat lapaján azt kell mondani, hogy indokolás 

nélkül, ha kötelezettként a követelést vitatom célszerű mindössze ennyit írásban a 
                                                            
52 Fmtv. 24. szakasz (1) bekezdés 

53 Fmtv. 28. szakasz (1) bekezdés 
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meghagyás kézhezvételét követően azonnal jelezni a közjegyző részére és a közjegyző azt 

rögzíteni fogja.  

Először a gyakorlatban mindig megvárják, hogy a kötelezett kézbesítési bizonyítványa 

megjelenjen az e- aktában hiszen  innen tudják, hogy a kötelezett időben teljesítette e elő 

az ellentmondást vagy azzal elkésett. Ha időben terjesztette elő, ajkkor az ellentmondást a 

papír alapú beadvány esetében a közjegyző felszkenneli  az e- aktában, elektronikus 

beadvány esetében az e- aktájában ez már jelen van., hiszen a közjegyző is onnan észleli 

az ellentmondás beérkezését. Ezt követően, a közjegyző az erre hivatott 

formanyomtatványon elektronikusan rögzíti az ellentmondás tényét, majd ezt követően 

meghozza a perré alakító határozatot. 54

Ez a gyakorlat célszerűségi okokból alakult ki, hiszen így a jogosultnak le kell rónia a 

bíróság felé az illetéket, tekintettel a perré alakulásra, azt viszont akta hiányában a bíróság 

nem tudja hogyan iktatni.  

 Ezt követően a MOKKK és a Bírói Kamara 

egyeztetése lapján az a gyakorlat alakult ki, hogy a törvény rendelkezéseitől eltérően nem 

előbb a jogosultnak küldik el az ellentmondásról szóló értesítést véleményezésre és azt 

követően az atkát a jogosult nyilatkozatával a bíróság részére, hanem nyomban megküldik 

a jogosult részére az ellentmondást, a beadványt és a perré alakító határozatot 

tértivevénnyel. Majd a bíróságnak az aktanyomatot – ami az akta minden elemét 

tartalmazza, beleértve az irodai utasításokat is- és ezt követően a bíróságnak már csak a 

jogosult tértivevényét küldik meg. Természetesen a kézbesítés biztonsága végett, annak 

ellenére, hogy a törvény konkrétan nem írja elő, sőt az akta nyomatát a bíróság részére 

csak „megküldeni rendeli” a bíróság részére is tértivevénnyel postáznak a közjegyzők. 

Ugyanilyen gyakorlati probléma volt az, hogy az elektronikus rendszer hiányossága miatt 

nem tudták a bíróságon, hogy az elektronikus úton előterjesztett beadvány mikor is 

érkezett meg, hiszen a kötelezett időbélyegzője nem nyomatatható, így bíróság pedig az 

aktanyomatot papír alapon fogadja. Ezt a hiányosságot úgy küszöbölték ki, hogy a 

közjegyzők egy végzést csatolnak az aktanyomat mellé, amelyben jelzik, hogy a kötelezett 

vagy annak képviselője az e-beadványt az idebélyegező alapján mikor írta alá.  

Az ellentmondásnál, ha csak egyik kötelezett terjesztett elő ellentmondást vizsgálni kell 

hogy egységes, vagy egyszerű pertársaságról beszélünk e és a közjegyző egyedileg mindet 

                                                            
54 Fmhtv. 37. és 38. szakasz 
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esetet külön vizsgálva dönti el, hogy kiterjed e pertársasági volta miatt a többi kötelezettre 

az egyik kötelezett ellentmondása.  

Nagyon fontos megemlíteni még, hogy a korábban már jelzett módon a jogi képviselővel 

rendelkező fél NEM adhat be papír alapon ellentmondást, mint ahogy a cégek se, de ezt a 

közjegyzők a dolgozatomban már leírtak szerint elfogadják, illetve azt hogy az 

ellentmondás esetéhez tartozik az is, amikor a fél megelőző teljesítésre hivatkozik, ha azt 

a másik fél nem ismeri el. Ha elismeri, akkor természetesen megszünteti a közjegyző az 

eljárást.  
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A fizetési meghagyás jogerőre emelkedése- végrehajtói kézbesítéssel, és 

kézbesítési vélelem szabályainak ismertetésével is 

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak 

ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. 

 Ha a kötelezett a fizetési meghagyást kellő időben ellentmondással nem támadja meg, a 

közjegyző a meghagyás kiadmányát jogerősítési záradékkal látja el, és így kézbesítteti a 

jogosultnak.55

Körülbelül egy hetet szoktak közjegyzők a jogerőre emelkedést követően hagyni jogerősítés 

ellőtt tekintettel a postaára, és arra, hogy a kötelezett általában ilyenkor szokott igazolási 

kérelemmel is élni.  

 

A jogerősítés is elektronikus formanyomtatvány kitöltésével történik, ezt és a fizetési 

meghagyást postázzák tértivevénnyel a jogosult részére, és azt követően irattárba helyezik 

az aktát. A formanyomtatványon jelzik azt is, ha kézbesítési vélelemmel vagy végrehajtói 

kézbesítéssel történt a fizetési meghagyás kézbesítése. Abban az esetben, ha kézbesítési 

vélelemmel. akkor a törvény lehetőséget nyújt a továbbiakban is ellentmondásra: Ha a 

fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, és ezért azt a Pp. 99. §-ának (2) bekezdése 

alapján kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított tizenöt 

nap alatt a kötelezett ellentmondással élhet.56

A végrehajtás elrendelésére ezt követően már aktából is rá lehet menni.  

 

A kézbesítési vélelem szabályai NEM terjednek ki a végrehajtói kézbesítésre, ott az 

általános szabályok maradnak életben.  

1. A jogerős fizetési meghagyás végrehajtásának kérdése, menete a közjegyzői 

eljárásban  

a végrehatási lapot a statisztikák szerint 57

                                                            
55 Fmhtv. 36. szakasz 

 minden második fizetési meghagyás esetében 

szokták kiállítani. Gyakorta kérik a jogutódlás megállatását, hiszen a jogosultak egy része 

ezeket a követeléseket átadja követeléskezeléssel foglalkozó cégek részére. Jogutódlás 

megállítása esetében a végrehajtási kérelem erre vonatkozó részében fel kell tüntetni, 

hogy az ezzel kapcsolatos igazolásokat közjegyző részére postán a jogosult megküldi. Ha 

56 Fmhtv. 32. szakasz.  

57 MOKK fmh bevesztése előtti előzetes statisztika a bíróságok kimutatása alapján  
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ez beérkezett a közjegyző előbb dönt a jogstólásról, - postázza az adós és a kérelmező 

felek részéra- megvárja, hogy az jogerőre emelkedjen, és jogerőre emelkedést követően 

rendeli el a végrehajtást. Ha nincs ilyen, akkor a végrehajtást elrendeli. Elrendelésnél a 

legfontososabb, hogy a kötelezettnek legalább az anyja neve és a születési ideje meg 

legyen jelölve, különben lehetetlenné válik a végrehajtás. Ugyanilyen fontos, hogy a 

követés és a kamat összege, az adós személye már nem változhat. A kérelmekben meg 

kell jelölni, hogy mely vagyontárgyakra kérik a végrehajtást és a kérelemben annak is 

szerepelnie kell, hogy mely fizetési meghagyás vonatozásában (ügyszám) az mikor 

emelkedett jogerőre illetőleg hogyan lett kézbesítve.  

Ha minden tartalmi elemet megvan a közjegyző a végrehajtást elrendeli és a azt postázza 

tértivevénnyel a jogosult valamint a végrehajtó cég és a Kamara részére elektronkius úton. 

Ezt követően a közjegyzőnél az eljárás elzárul.  
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A fizetési meghagyás elektronikus rendszerének összehasonlító 

bemutatása 

Dolgozatom ezen fejezete, a fizetési meghagyások elintézésének informatikai 

hátterének bemutatása elsősorban arra szolgál, hogy rendszerben mutassa be a tevékenység 

főbb szakaszait, melyeknek részletes bemutatása a korábbi fejezetekben már megtörtént, 

másrészt annak az igazolására szolgál, amit már a jogpolitikai indokok körén belül is 

kifejtettem, hogy a fizetési meghagyások intézése a közjegyzői szervezeten belül hatékonyabb 

elintézést tesz lehetővé, mintha más rendszeren belül kezelnék őket. Mindemellett ki fogok 

térni az informatika rendszer sajátosságaira is, mint pl. a biztonságtechnikai és információs 

technológiai kérdések. 

A jogpolitikai indokok közül elsőként a bíróságok túlterheltségét emelném ki elemzés 

céljából. Ezen érv vizsgálata lesz kiindulópontunk, mivel ez a kijelentés magában hordoz több 

olyan kérdést, melyet érdemes részletesebben megvizsgálnunk. Elsősorban azt jelentheti 

számunkra, hogy a bíróságok munkaterhe olyan mértéket ért el, mely szükségessé teszi, hogy 

egyes feladatait átadja más szervezeteknek, ahol megvan a szükséges munkapotenciál ezen 

feladatok elvégzésére, mindemellett rendelkezik azon jogi feltételekkel, melyek erre 

alkalmassá teszik. Tehát ezek szerint a közjegyzők nem voltak túlterhelve? Véleményem 

szerint erről szó nincs. Ebben az esetben ugyanis nem egyszerűen feladatátcsoportosításról 

van szó, mint például az államigazgatási szervek körében, ahol egyes feladatok elvégzésére 

vagy új szerveket hoznak létre, vagy már meglévőkön belül alakítanak ki új osztályokat, és 

telepítenek rájuk új hatásköröket és feladatokat (pl. a szerencsejáték felügyelet APEH-ba 

integrálása, vagy a PSZÁF felügyelete a biztosítók terén), hanem egy teljesen más módszer 

alkalmazására a kiszervezésre (outsourcing) került sor. Más területeken, főleg a gazdasági 

életben gyakori de  a közigazgatásban is megfigyelhető jelenségről van szó: 

„A közigazgatás átszervezése kapcsán, de már korábban is többször felmerült annak 

gondolata, hogy bizonyos informatikai feladatokat – szolgáltatásokat – független központi 

szervezet nyújtsa az államigazgatás egyes intézményei számára. Ezt fogom „kiszervezésnek” 

hívni a z államigazgatásban58

                                                            
58 Futó Iván, (Budapesti Corvinus Egyetem , címzetes egyetemi tanár APEH, informatikai 
elnökhelyettes) http://www.itbusiness.hu/publicisztika/Futo_Ivan 

”.  
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„Hasonló, és sikeresnek tekintett megoldás több EU-s tagállamban is létezik, pl. 

Olaszországban a SOGEI, Ausztriában a BRZ. Ezekben az estekben általában külön kezelik a 

honvédségi és Magyarországon a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó informatikai 

feladatokat a többi tárca feladataitól. Mindkét említett országban, a Pénzügyminisztérium 

100%-os tulajdonában vannak az említett szolgáltatók és így biztosítanak informatikai 

megoldásokat más tárcák alá tartozó intézmények számára is. Magyarországon is 

megfigyelhető, hogy egyes infrastrukturális szolgáltatásokat egyetlen szolgáltató biztosít, 

melyek igénybevétele az államigazgatás szervezetei számára a korábban említett két tárcához 

tartozó intézmények kivételével kötelező. Ide tartozik az EKG – Elektronikus Kormányzati 

Gerincháló, a szélessávú országos alaphálózat és emelt szintű szolgáltatásai, valamint a KR – 

a Központi Rendszer, amely az Ügyfélkapun keresztül az elektronikus ügyintézéshez 

szükséges front-office infrastruktúrát biztosítja az államigazgatás intézményei számára.59

Véleményem szerint ez a folyamat azért tekinthető kiszervezésnek, és nem 

feladatátcsoportosításnak, mert a szervezet, amelyhez került speciális jogállású és felépítésű. 

Ennek két elemét szeretném kiemelni:egyrészt a közjegyzők feladatait és jogállását 

szabályozó jogszabályok alkalmassá  teszik őket arra, hogy egy korábban bírósági hatáskörbe 

tartozó feladatot gyakoroljanak, másrészt, ha  a feladat olyan állami szervhez került  volna, 

melyben szintén állami alkalmazottak, munkakörükön belül kapnak új feladatokat, szemben a 

közjegyzők önálló vállalkozói státuszával, akkor szimpla feladatátcsoportosításról 

beszélhetnénk, s ez a folyamat kiinduló okát a hatékonyság megteremtését veszélyeztetné. 

Márpedig a hatékonyság és a túlterheltség kapcsolata volt az, ami ezt a döntést eredményezte, 

és úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a bíróság túlterhelt volt ahhoz, hogy a feladatot 

hatékonyan ellássa, a közjegyzők pedig plusz bevétel érdekében vállalták ezen feladatok 

ellátását, miáltal elviekben gyorsulnak az igényérvényesítési eljárások, annyiban, hogy a 

közjegyzők, mivel az elvégzett feladat után kapják díjazásukat, motiváltak a gyors intézésben.  

” 

De ez még mindig nem válaszolja meg azt, hogy miért nem a bíróságokon belül alakítottak ki 

önálló rendszert, oldották meg létszámbővítéssel a feladatot, erre a következő ábra60

                                                            
59 Rajnai József államigazgatási intézmények megoldása : Elektronikus rendszerek a 
közigazgatásban http://www.m-government.hu/erendszer.pdf 

 adhat 

esetleges választ: 

60 Rajnai József Államigazgatási Intézmények kommunikációs megoldásai : Elektronikus 
rendszerek a közigazgatásban http://www.m-government.hu/erendszer.pdf 
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A TCO (Total Cost of Ownership) megmutatja, mennyibe fog nekünk kerülni a beruházás 

és annak járulékos költségei a várható élettartam alatt összesen: 

 

Ha ugyanis ezeket a változókat a közjegyzőkre alkalmazzuk, azt látjuk, hogy  a beruházási 

költségek terén sem jelennek meg állami kiadások, ezeket a MOKK fizette, továbbá a 

szervezettel kapcsolatos folyamatos költségek nem jelentenek további terhet a közjegyzők 

ugyanis a saját irodájukban dolgoznak, személyzeti költségeiket maguk viselik, az FMH 

intézéséért fizetendő összeget pedig a díjak adják. Nem beszélve arról, hogy a folyamatos 

költségek szinte minden esetben magasabbak, mint a beruházási költségek, ezáltal 

kijelenthetjük, hogy amennyiben a kiszervezés sikeres és egy „önfenntartó” rendszer jön létre, 

az államnak megtakarítása keletkezik a folyamatos költségek tekintetében és ezzel együtt 

valós munkapotenciál jöhet létre a bíróságokon belül az ügyek intézésére.  

Ezen hasznok ábrázolására a lenti ábra szolgál, mely az államigazgatás a vállalkozások és az 

oktatás összehasonlításában mutatja be azokat a területeket, melyeken érvényesülnek a 

beruházások, mint láthatjuk az államigazgatás az a terület(ezt jelen esetben ezen 

megállapításokat vonatkoztatjuk a bíróságokra is), melyen belül  nem érvényesülnek kifejezett 

gazdasági szempontok. Ezt abból a szempontból tartom jelentősnek, mivel véleményem 

szerint a fizetési meghagyásos eljárás intézését a vállalkozói szempontokat erőteljesen 

előnyben részesítő közjegyzőkhöz tették át, s ezzel egy döntően gazdasági megfontolású 

döntés született, mivel állami oldalon konkrét megtakarítás lépett fel61

                                                                                                                                                                                          
 

. 

61 Zemplén Bertalan Bevezetés az e-Government-be, esettanulmány: magyarországi 
okmányirodák 
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A ROI (Return on Investment) beruházásunk megtérülésének esélyeit mutatja62

 

: 

Az utolsó vizsgálati szempontunk a VOI (Value on Investment), mely annak ellenére, hogy 

közvetlenül nincs a pénzhez semmi köze, nem elhanyagolható kategória. Sőt! „ 

A VOI arra ad választ, hogy a vizsgált megoldással milyen mértékben tudunk megfelelni 

azoknak az elvárásoknak, amelyeket az állampolgárok és a szabályozó környezet támaszt 

velünk szemben. A VOI értékmérői az alábbi kérdésekre adott válaszok: 

- A szolgáltatásoknak a nyilvánosság általi várható elfogadása (elégedettség és a 

kihasználtság), 

- Az elektronikus szolgáltatások használatából fakadó várható költség- és időmegtakarítások 

- Összehasonlítás más hasonló projektekkel 

- A projekt várható hatása más osztályokra, irodákra, hasonló intézményekre 

- A munkatársak képességeinek várható bővülése 

- A munkakörülmények, munkahelyi hangulat várható javulása 

- Más projektek, amiket segíthet a miénk (pl. infrastruktúra megosztása, tapasztalatok cseréje) 

- A projekt egybeesése a stratégiai célokkal 

- A megoldás várható hatása a működés általános hatékonyságára 

- Szolgáltatás javulása63

                                                                                                                                                                                          
 

 

62Rajnai József Államigazgatási Intézmények kommunikációs megoldása : Elektronikus rendszerek a 
közigazgatásban http://www.m-government.hu/erendszer.pdf 
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- Várható politikai visszahatás 

Ha az egyes ajánlatokban kínált megoldásokkal kapcsolatban ezeket a kérdéseket feltesszük, 

egységes VOI elbírálási szempontot alakítottunk ki. A kérdésre adott válaszok megfelelő 

pontozásával mérhető különbségeket fogunk az ajánlatok között találni64

 

.” 

Az eddig leírtak azért nem a jogpolitikai indokok között kerültek kifejtésre, mivel  ezek adják 

annak az összehasonlításnak az alapját, miszerint a közjegyzői feladatkörben működő fizetési 

meghagyásos eljárás IT hátterét egy általános vállalati modell alapján, annak fogalmain 

keresztül szeretném bemutatni, remélve, hogy a fentebb vázolt összefüggések alapján 

elfogadható az állítás, miszerint a fizetési meghagyás intézését egy speciális versenyszférába 

szervezték ki. 

Elsőként tehát két ábrán mutatnám be az IT rendszereket:1-2 ábra 

A két rendszer között lényeges hasonlóságok és nagyon fontos különbségek mutatkoznak. 

Elemzésemben azt az utat fogom követni, ahogy az információ(elintézendő Fmh) belép a 

rendszerbe, majd annak állomásait a kibocsátásig. 

1.Csatornák  

A legtöbb szervezethez az információk, elintézendő ügyek valamilyen szűrőn keresztül jutnak 

el. A csatornák nem feltétlenül szűrők, de mivel általában meg van határozva, vagy 

jogszabályban, vagy vállalati szabályzatban, hogy bizonyos ügyeket milyen módon lehetséges 

elintézni egyfajta szűrőnek tekinthetjük. Tehát ismerjük az elektronikusan, írásban, telefonon, 

és személyesen elintézhető ügyeket. Maga az ügyfajta természete eleve kizárhat egyes 

csatornákat, mert esetleg nem kapcsolódik hozzá megfelelő bizonyíthatóság, pl. telefonban az 

azonosítható módon bejelentkező személy informálódhat adatai felől, jognyilatkozatokat tehet 

(pl. biztosítási szerződést köthet), azonban módosítani szinte sosincs lehetősége, azt 

személyesen, vagy írásban kell megtennie. Tehát a csatornát az ügy jellege, jogszabály vagy 

vállalati stratégia határozza meg( ez utóbbi nyilván csak a tényleges versenyszférában jelenik 

                                                                                                                                                                                          
63 Rajnai József Államigazgatási Intézmények kommunikációs megoldása : Elektronikus rendszerek a 
közigazgatásban http://www.m-government.hu/erendszer.pdf 

 

64Rajnai József Államigazgatási Intézmények kommunikációs megoldása : Elektronikus rendszerek a 
közigazgatásban http://www.m-government.hu/erendszer.pdf 
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meg, igen ritka, hogy a szerződéseket ugyanolyan könnyedén lehessen felbontani, mint 

megkötni…)  

A második szűrő a sok módon alkalmazott front office, mely a vállalatoknál ügyfélszolgálat 

(ez a közigazgatásban is kedvelt) call center, vagy elektronikus szűrőként jelenik meg. 

egységesen elmondhatjuk róla, hogy feladata az, hogy a beérkező adatokból kiválogassa a 

relevánsakat, majd továbbítsa azok felé, akik azt megoldják65

Az Fmh alapvető csatornája az elektronikus út, azonban mint azt korábban már írtam a 

személyes és papír alapú formát is lehetővé teszi. 

. A továbbiakban ezt úgy fogjuk 

leírni, hogy feladatot képeznek a taskboardban. A közjegyzői rendszer szűrője azon típusok 

közé tartozik, mely kizárólag formai és speciálisan kizárási okok alapján szortírozza a bejövő 

kérelmeket. (A másik rendszer az amikor a szűrő egy személy bizonyos fokú ügyintézési 

jogkörökkel.) 

2.Taskboard 

Az informatikában használatos kifejezést itt általánosságban, kiterjesztő értelemben 

használjuk. Ez alapján a taskboard lehet egy „faliújság” is ahová kitűzik egy cetlin, majd 

onnan valaki leveszi és megoldja. Természetesen ezeket informatikai rendszerben kezelik, 

ahonnan a megfelelő jogosultságú ügyintéző leveszi, majd megoldja. A feladat ezen része 

leggyakrabban meghatározott időhöz van kötve. A fizetési meghagyások esetén ez a 72-órás 

határidőt jelenti, egy vállalkozás esetén elvileg akármennyi lehet, de természetesen itt belső 

szabályzatok határozzák meg az ügyintézés menetét. A taskboard az Fmh-k kiosztása terén 

kap jelentőséget ugyanis ez tisztán elektronikus alapon történik, ez esetben a taskboardhoz 

egy program kapcsolódik, mely az elosztást irányítja, lényegében véletlenszerűen osztja ki, 

kizárólag a fentebb említett kizárási okok figyelembevételével. 

3.Skillek 

Ez kifejezés főleg a multi cégek vállalatirányításában használatos. Lényege az, hogy egy adott 

személyhez adott skillek(képességek) kapcsolódnak, melyek azt jelzik, hogy az ügyintéző 
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milyen feladatok elvégzésére alkalmas. A taskboard ezek alapján találja meg a megfelelő 

embert a megfelelő feladatra, akinek kiosztja a munkát. A közjegyzők esetében ez a rendszer 

ebben a formában nem létezik. Azonban megfeleltethetjük egymásnak a kettőt olyan 

megközelítésben, hogy minden közjegyző rendelkezik az összes skillel, ami a 

feladatmegoldásához szükséges, s mivel területileg sem korlátozott, az egész országra 

kiterjedő illetékessége van, a feladatkiosztás véletlenszerűen történik. 

4. Kibocsátás 

A legszembetűnőbb különbség az, hogy a cégek esetében a feladat megoldója csak ritkán 

bocsáthat ki bármit önállóan, általában ellenőrzéshez engedélyezéshez kötött, míg a 

közjegyzők esetében az elintéző és a kibocsátó ugyanaz a személy. Erre két magyarázat is 

adódik. Az első számunkra érdektelen, bár kézen fekvő, hogy egy vállalkozó esetében 

nyilvánvalóan csak a saját nevében bocsáthat ki bármit is. A másik magyarázat az, hogy a 

közjegyző attól függetlenül, hogy egy központilag elosztott feladatot végez a saját jogkörét 

gyakorolja, tehát a kamara nem a felettese, hanem csak egy elosztó szerv, ellentétben a 

közigazgatással, ahol az ügy elintézője és a döntés kiadmányozója gyakran elválik egymástól. 

5.Archiválás-dokumentumtár 

A két fogalmat azért vontam össze, mert kiegészítik egymást. Az eljárás minden szakaszában 

fontos az egyes lépések rögzítése és hasonló jelentősége van ezek visszakeresésének.  

6.Díjazás értékelés 

Véleményem szerint ez az a terület ahol legközelebb kerül egymáshoz a két rendszer. Egy 

nagyvállalati struktúrában ugyanis az elvégzendő feladatokhoz egy pontszám tartozik. Az 

elvégzett feladat rögzítése és visszaigazolása után az ügyintéző megkapja a pontszámait, 

melyek összessége alapján kialakul az értékelése. A közjegyzőknél az elvégzett feladatokhoz 

szintén egy pontszám tartozik: kibocsátás-5 pont, jogerő-3 pont, egyéb-2 pont.  

7. Külön pontba vettem, bár tartozhatna az előzőhöz is mivel az elvégzett munka értékelése, 

ellenőrzése határozza meg a fizetést, a közjegyzőknél speciálisan úgy történik, hogy a 

közjegyző saját és a kamara által készült statisztikákat vetik össze. 

Tehát ha összegezni akarjuk eddigi gazdasági szempontú elemzésünket, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a közjegyzők egy olyan szervezet, melyben egy meghatározott feladat 

elintézését (fizetési meghagyás), azonos hatáskörű és illetékességű (azonos skilleket birtokló) 
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tevékenységüket teljes felelősségük mellett, vállalkozói formában végző közjegyzők látják, el 

teljesítményalapon (elért pontszám alapján) fizetve.  

Az elektronikus rendszerek speciális kérdései 

A jog és az informatika látszólag egymástól messze álló terület. Egészen igaz ez addig, amíg 

az informatikát nem kezdik el jogi vonatkozású területeken felhasználni, és lássuk be, az élet 

szinte minden területe tartalmaz jogi vonatkozásokat. A leggyakrabban előforduló, s ezáltal a 

szakirodalomban is kiemelt helyzete van az adatok és információk  jogi védelmének. Itt már 

komoly ellentét jelentkezik a közjegyzők és az üzleti élet szereplői között az előbbiek ugyanis 

nyilvánvalóan védik az ügyfelek adatait, de legfőbb érdekük mégis a saját üzleti titkaik 

védelme. Ennek érdekében erősen korlátozzák saját dolgozóik hozzáférését az információk 

egyes köréhez. A közjegyzők rendszere azonban különbözik a közigazgatás rendszereitől is, 

melyeket általában a jobb hozzáférés érdekében nyílt forráskódú szoftverekkel szerelnek fel. 

A közjegyzők azonban saját fejlesztésű belső rendszert használnak, melyhez kapcsolódni 

kívülről nem lehet. S az információküldés is csak meghatározott formákban lehetséges. 

Az elektronikus aláírás 

Az erről szóló szakirodalom már igen terjedelmes, tekintve, hogy a gyakorlati alkalmazás 

bemutatása a cél a konkrét folyamatot mutatjuk be, mely jelen esetben azzal kezdődik, a 

MCROSEC szolgáltatótól egy minősített aláíró tanúsítványt kell igényelni. Erre ügyvédeknek 

és jogtanácsosoknak van külön lehetősége, kifejezetten az Fmh-hoz kapcsolódóan. Ezután 

következik a program telepítése.  

A program telepítésének egyetlen kritikus lépése a kulcsgenerálás. A folyamat végén már 

rendelkezni fog egy nyilvános és egy titkos kulccsal melyet egy hitelesítő szerver is ismer, 

hiszen az aláírás-hitelesítés folyamatban kell egy hitelesítő szervezet, amelynél meggyőződhet 

egy adott levél aláírásának hitelességéről. 

A program összetevői: 

• net modul, amely lehetővé teszi egy adott hálózati forgalom titkosítását  

• keys modul, amely a kulcsok kezelését és a biztonsági szintek beállítását teszi lehetővé  

• tools modul, amely több titkosítási és adatvédelmi funkció kezelőfelülete  
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Ezen kívül a program beépül a legtöbb levelezőprogramba is, ahol lehetőségünk nyílik 

leveleinket aláírni és titkosítani. 

A kezelőfelületének segítségével minden automatikusan történik, a felhasználó tevékenysége 

egy azonosító megadására szorítkozik, így az alábbi lépések többsége rejtve marad. 

A dokumentumot létrehozó személy: 

• rendelkezik egy privát kulccsal (szigorúan titokban kell tartania, a fizikai hordozót 

biztonságos helyen kell tárolnia)  

• nyilvánosságra hozza e kulcs publikus párját (a két kulcs nem egyenlő adatsort jelent)  

• ezeket a kulcsokat egy CSP (hitelesítés szolgáltató) adja ki, ellenőrzi az igénylő 

azonosságát, szükséges adatait. Ezt az általa kiadott tanúsítvány igazolja. (Így a CSP 

egy kulcspárt és egy tanúsítványt ad ki.) Meghatározza, hogy a kulcsok milyen 

időpontig érvényesek (év, hónap, nap, óra, perc megadásával), valamint azt, hogy a 

kulcsok milyen relációban használhatóak (pl. csak aláírás vagy csak titkosítás, adott 

szerződő felekre korlátozott használat, maximális értékhatárt el nem érő 

kötelezettségvállaláshoz, stb.)  

• a program egy stringet képez  

• a stringet a privát kulcs segítségével aláírja  

• a stringet a dokumentumhoz csatolja 66

Az elektronikus aláírás az azonosítás, a nyomon követhetőség, azáltal a védelem eszköze is. 

Gyakran alkalmazott eszköz a belső levelezési rendszer, mely  a klienshez van kötve, ezáltal 

csak az adott ip címről érhető el. Ez egyfajta „lusta” funkció lényege, hogy egy kattintással a 

belső levelezés ne kerülhessen  a széleskörű internethasználók körébe, de egyébként más 

eszközökkel másolhatóak az adatok. 

 

Ehhez kapcsolódó védelmi funkció a hardver alapú védelem, mely azt jelenti, hogy az adott 

feladatra kizárólag egy adott gépet és csak a kizárólag arra telepített szoftvereket használnak. 

A közeljövőben ez fog történni a közjegyzőknél is. Problémája ezeknek, hogy nincsenek 
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pótrendszerek, melyeket legalább részben lehetne használni egy esetleges üzemzavar esetén a 

kieső rendszerek pótlására. 

A hibák előfordulásának kizárására a következő rendszerek szolgálnak, melyeket az Fmh 

rendszer kialakításában is használtak és használnak. 

Hibatűrés dimenziói  

A hibatűrés tág fogalom, túl általános. Így ebben a fejezetben ennek kisebb témakörökre 

bontásával szeretném pontosítani az általános fogalmat és megvilágítani annak egyes 

esetekben igen különböző – néha egymásnak ellentmondó – követelményeit67

 Általános értelemben vett megbízhatóság (Dependability)  

. 

A megbízhatóság fogalmának általános és komplex meghatározója. Benne foglaltatik az 

összes ebben a témakörben tárgyalt meghatározás, azaz a rendelkezésre állás (availability), 

hihetőség (creditability), megbízhatóság (reliability), karbantarthatóság (maintainability), 

belső hitelesség (integrity) és az ellenálló képesség (security). Az összemosó jellegéből 

fakadóan jól jellemzi a rendszert a hibatűrés szempontjából, de éppen az összefoglaló mivolta 

a gyengéje is, mivel egy-egy alkalmazás más és más mértékét követeli meg a fent felsorolt 

dimenziókból, így egy bank automatát és egy műhold irányító rendszert e mérték alapján 

nehézkesen lehet csak összehasonlítani.  

 Rendelkezésre állás (Availability) 

Mint azt a neve is sugallja, a rendelkezésre állás a rendszer leállása és a működése közti idő 

hányadosa. Szabatosan megfogalmazva, egy időfüggő változó, mely megmutatja, hogy a 

rendszer milyen valószínűséggel működik helyesen. Nagymértékben hasonlít a 

megbízhatóság (reliability) fogalmára, de az előbbi egy időpillanatra vonatkozik, míg utóbbi 

egy időtartományra .Aˇt ˇ= MTTF MTBF , rendelkezésre állás definíciója, MTTF mean time 

to failure, MTBF mean time between failure.  

 Megbízhatóság (Reliability)  

Annak a feltételes valószínűsége, hogy a rendszer adott [t0, t] időtartamban működő képes, 

feltéve, hogy a t0 időpontban még az volt. Gyakorlatilag annak az esélyét becsli, hogy az 

egység működőképes az adott időtartam alatt. A meghibásodási hajlandóság Fˇt ˇ, a 

megbízhatóság Rˇt ˇ , ezek komplementer események, azaz a két függvény összege mindig 
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egy. Rˇt ˇ+Fˇt ˇ= 1 Fˇt ˇ= 1− Rˇt ˇA megbízhatóság nagyon jól leírja a rendszer működését, de 

ezt két paraméter mentén teszi, a kérdéses időtartományon, adott működési valószínűséggel. 

 Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a hibatűrő és a megbízhatóság nem ekvivalensfogalmak, 

ugyanis az előbbi egy technika, mely alkalmazásával nem megbízható elemekből egy jobb 

paraméterekkel rendelkező rendszer állítható elő. Míg utóbbi egy tulajdonság, mellyel 

rendelkező alkatrészekből felépülő rendszer nem feltétlen lesz hibatűrő.68

 Hihetőség (Creditability) 

  

 Annak a valószínűsége, hogy a rendszer pontosan végre hajtja a feladatát, vagy felfüggeszti a 

működését, de más lehetőség nem jöhet szóba. Azaz hibás működés során elhallgat, így a 

külvilágba hibás kimenet nem juthat és ezáltal más egységek működését nem lehetetlenít heti 

el. A hihetőség a fail-safe, fail-silent képesség mérőszáma. Ez a módszer azt biztosítja, hogy 

az eszközök determinált módon hibásodjanak meg. Ilyen lenne például egy hajszárító, mely 

vízbe esve tönkre menne ugyan, de az éppen ott fürdőzőt nem rázná meg. A hihetőség 

különbözik a megbízhatóságtól, az utóbbinál vagy működik, vagy nem, de az előbbinél vagy 

helyesen működik, vagy oly módon hibásodik meg, hogy hibás kimenetet nem produkál69

Teljesítmény (Performability)   

.  

Sok esetben lehetséges, hogy a rendszer egy-egy komponense (hardver vagy szoftver) 

meghibásodása esetén is folytassa a működését, esetleg csökkentett funkcionalitással. 

Belső hitelesség (Integrity) 

„Annak biztosítása, hogy a rendszer taszkok a rendszer normális állapotaiban helyesen 

hajtódnak végre, és minden olyan normális állapotban jelzés keletkezik, amelyikből nem 

normális állapotba átmenet lehetséges.”A gyakorlatban számos példa van ilyen megoldásokra. 

Ilyen például, ha a fel nem használt program memória területét feltöltjük egy hibajelző címre 

ugró utasítással, vagy ha egy folyamat kiszámított értéknek – esetleg előre meghatározott 

vagy egy egyszerű és biztos módszerrel futásidőben becsült – tartományon belül kell lennie, 

ellenkező esetben hibajelzés és/vagy hibareakció következik. 

Ellenálló képesség (Security) 
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„Annak a biztosítása, hogy a rendszer képes felismerni a jogosulatlan vagy hibás inputot és 

azt jelzi.” Itt szintén használhatóak a fent említett hihetőségi tartományok értékekre és 

időtartamokra vetítve, illetve a bejövő minták átlagolása, szavaztatása. De egy egyszerű 

hardveres EMC szűrő is ellát megelőző feladatot – igaz jelzés nélkül teszi ezt –, ugyanis a 

rendszerben keletkező EM zajok, hibás bemenetet okoznának és ezek kiszűrésével a rendszer 

ellenállóbbá válik ellenük. A belső hiteleség  a nevéből adódóan a belső folyamatokat, míg az 

ellenálló képesség a külső folyamatokból felügyeli70

Karbantarthatóság (Maintainability)  

. 

A legtöbb – a missziós rendszerek képeznek kivételt – készüléknél fontos szempont a javítási 

idő (Mean Time To Repair, MTTR) csökkentése. A javítási folyamat rövidítésével növelhető 

a rendelkezésre állási tényező. Gondoljunk csak egy bank automatára egy forgalmas 

bevásárló utcában, ahol minden üzemen kívül töltött idő jelentős problémát jelent. E dimenzió 

javítható a rendszerbe gyárilag beépített diagnosztikai eszközökkel vagy menet közben 

cserélhető, esetleg amúgy is redundáns modulokkal.  A telefonközpontok, az internetet 

kiszolgáló szerverek többszörözött moduljai esetleg teljes egységek állnak rendelkezésre egy 

meghibásodás esetén, amelyek átveszik az egyébként kieső funkciókat. Ilyen alkarész lehet,a 

kiskereskedelmi forgalomban is kapható RAID-elt menet közben cserélhető (hot-swap) 

merevlemez is.71

 Tesztelhetőség (Testability) 

 

A megtervezett rendszerek tesztelése a rendszer minőségének a záloga. A prototípus 

funkcióinak tesztelésétől, a lefektetett mutatók teljesítésének ellenőrzésén és a menet közbeni 

meghibásodások gyors felderítésén – a tesztelés során gyűjtött tapasztalat gyorsítja a 

karbantartást – át a folyamat, a megbízhatósági jellemzők növelésének egyik fontos módszere. 

A rendszereknek célszerűen tartalmazniuk kell a mag funkciókon kívül, olyan további 

szolgáltatásokat (szoftveres és hardveres), melyek a belső állapotokat elérhetik (állapot 

megfigyelhető) és módosíthatják azokat (állapot vezérelhető). Az előbbi amely csak 

monitorozza a belső állapotokat – kívülről irányíthatatlan, de a működést jól leíró belső 
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változók például –, az utóbbin keresztül pedig a belső állapot meg is változtatható –például 

szándékosan előidézett hibák kezelésének ellenőrzésére – . Persze a legjobb megoldás, ezek 

kombinációja, amely a beavatkozástól a megfigyelésig mindenre lehetőséget ad. E funkciók 

jelentősen csökkenthetik nemcsak a tesztelési, hanem a javítási időt is, így a 

karbantarthatósági mutató is javul 72

 

. 
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Befejezés 

Azért választottam ezt a témát, mert a fizetési meghagyások intézése, azzal, hogy a 

közjegyzőkhöz került, olyan új problémákat és kihívásokat vet fel, melyekkel véleményem 

szerint érdemes foglalkozni. Mivel a nyári gyakorlatom alkalmával személyesen láthattam 

ennek a rendszernek a kialakulását, remélem érdekes részletekkel gazdagíthattam az 

eljárásjogi bemutatást, a közgazdasági jellegű elemzéssel, pedig más oldalról próbáltam 

megvilágítani a kérdést. Mint minden rendszer a jelenlegi közjegyzői eljárás is folyamatos 

változásban van, dolgozatom ezért elsősorban annak kezdeteiről, első generációs állapotáról 

tud hiteles képet nyújtani. Biztos vagyok benne, hogy a következő hónapok, évek új 

problémákat és kérdéseket hoznak felszínre a fizetési meghagyásos eljárások kapcsán. 
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