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Az állami közjegyzői 
intézmény kiépítése és 

működése 1950-től

A  polgári közjegyzőknek az intézmény népi demok
ratikus jellegű magánközjegyzőségre történő átala
kítására vonatkozó elképzelései és törekvései nem 

vezettek eredményre, mivel a kormány rendeletével a köz
jegyzői állásokat 1950. január 1-jétől állami közszolgálati 
állásokká szervezte át.1 Az igazságügyi kormányzat szán
déka az átállás határidejét illetően csak részben vált való
ra, hiszen az állami közjegyzők csak 1950 első félévében 
tudták fogadni első ügyfeleiket. Az átszervezéssel egyidejű
leg a közjegyzőkre vonatkozó szabályozás nem készült el, 
következésképpen az állami közjegyzőkre változatlanul az 
1874:35. törvénycikkel megállapított közjegyzői rendtartás 
rendelkezései vonatkoztak. A polgári közjegyzői rendtartás 
a közjegyzők hatáskörébe utalta a közokiratok készítését, 
az osztott hatáskörű hagyatéki eljárás keretében a hagyatéki 
tárgyalások megtartását és a hagyaték tárgyalásának előké
szítését, a végrendelkezések felvételét, a bírói és gyámható
sági magánmegbizások teljesítését, a ténytanúsítási eljárást, 
az okiratok és értéknemük őrzését és a peren kívüli eskü 
(affidavit) felvételét.

Az 1952. évi III. törvénnyel kiadott polgári perrendtartás 
hatályba léptetése kikényszerítette, hogy a közjegyzők ha
táskörére és eljárására (ügyvitelére) vonatkozó új szabályo
kat léptessenek életbe. A polgári perrendtartás végrehajtási 
rendelete a közjegyzők hatásköreként szabályozta a köz
okiratok készítését, ideértve a végrendelkezések felvételét, 
az okiratok és értéktárgyak megőrzés végetti átvételét, az 
előzetes bizonyítási eljárás elrendelését és foganatosítását, 
a bérlet megszüntetésére vonatkozó felmondás közlését és 
a jogerőre emelkedett felmondás alapján a végrehajtás el
rendelését, az elveszett okiratok és értékpapírok semmissé 
nyilvánítását, a hagyatéki eljárást, a közjegyzői okirat, más 
végrehajtható közokirat, valamint az állami vállalat javára 
kiállított végrehajtható kötelezvény vagy egyéb nyilatkozat 
alapján a bírói végrehajtás elrendelését, állami vállalat által 
kiállított végrehajtható könyvkivonat alapján a biztosítási 
végrehajtás elrendelését.2 A jogszabály egyúttal hatályon 
kívül helyezte a polgári közjegyzői intézmény és az örökö
södési eljárás törvényi szabályozását.

A szabályozás végrehajtására az igazságügyi miniszter 
utasítást adott ki. bár az eredeti elképzelés szerint a teljes 
közjegyzői rendtartást minisztertanácsi rendeletben kíván
ták szabályozni.'' Az utasítás a közjegyzői okirat készíté
séhez tanúk jelenlétét nem kívánta meg. I la azonban az 
ügyletnél tanúk alkalmazását az utasítás vagy egy esetleges 
későbbi jogszabály elrendelte, akkor két tanú közreműkö
dését kellett igénybe venni. Eredetileg, ha „valamelyik fél 
kívánja”, jogszabályi lehetőség is szerepelt volna, de ezt 
a Törvényelőkészítő Főosztály törölte, mivel „ezekben a

közjegyző iránti bizalmatlanság bizonyos jelét fel lehet is
merni”.4 Az utasítás szerint a közjegyző tanúsítványt adha
tott valamely okirat felmutatásának időpontjáról, egyesület 
vagy más testület ülésén (közgyűlésén) hozott határozatok
ról. továbbá külföldön való eljárás céljára peren kívüli eskü 
vagy fogadalom (affidavit) letételéről. E jogszabály végső 
szövegének kialakítását komoly jogpolitikai fejtegetések 
előzték meg. „A 32. § (1) bekezdésében benne hagyták az 
»egyesület vagy más testület ülésén (közgyűlésén) hozott 
határozatokról adható tanúsítványt, mert erre szükség le
het egyrészt az egyes vállalatokra, másrészt pedig külföldi 
részvénytársaságok itteni fiókjaira tekintettel, de még az 
állami vállalat is működhetik, ha szükséges részvénytársa
ságként.”5

Az utasítás későbbi észrevételezésénél is felmerült, hogy 
legyen magasabb szintű szabályozás.6 Az. utasítás a süket
néma, írástudatlan, süket vagy írástudatlan néma ügyleténél 
a két ügyleti tanún kívül olyan bizalmi személy jelenlétét 
is elrendelte, akinek a jelbeszédéi a fogyatékos személy ér
tette. Ez az eset kivételt képezett az összeférhetetlenséget 
jelentő rokonsági kapcsolat alól. A kellően át nem gondolt 
észrevétel szerint a rokoasági kapcsolat csak akkor nem 
akadály, ha azzal a féllel áll fenn, akinek akaratát a rokon 
tolmácsolja.7 A devizahatósági engedély alá eső ügyletek
nél a közjegyzői ügyszám mellett fel kellett tüntetni a de
vizahatóság engedélyének számát is. Ezt az észrevétel mi
nisztériumi szerkesztője azzal egészítette volna ki, hogy a 
tárgyban kibocsátott külön utasításnak megfelelő módon 
kellene a devizahatósági számot feltüntetni.s Ez azonban 
sem logikai, sem kodifikátori megoldásként nem állta meg 
a helyét, így a javaslat elvetésre került. Az 1953. január 
1-jén hatályba lépett szabályozás a korábbi, 663/1875. ME 
számú közjegyzői utasítást helyezte hatályon kívül, és ezzel 
a polgári közjegyzőkre vonatkozó utolsó, hatályos jogsza
bály is kiiktatásra került a jogrendszerből.

A közjegyzőkre vonatkozó első szocialista szabályo
zás értékelésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül annak 
ideológiai alapjait. „Az ideológiai szféra nem csupán a po
litikai, de a jogi alrendszerrel is nagyban átfedte egymást 
a proletárdiktatúra időszakában. Elkülönültségükhöz, vi
szonylagos önállóságukhoz stabil intézményi háttérre, egy
értelmű munkamegosztásra, normatívc körülhatárolt fel
adatkörökre, professzionális aktorokra és nem utolsósorban 
áttekinthető és kiszámítható struktúrára lelt volna szükség. 
Mindennek hiányában a politikai szándéktól függetle
nül is elkerülhetetlenné vált az állandósult funkciózavar, 
amelyből többnyire az egyes alrendszerek elismert vagy il
legitim működésének megítélésére hozott eseti és politikai 
jellegű döntések útján keresték a kiutat.”1'A  politikai szféra 
elsősorban a büntető jogalkalmazást igyekezett közvetlenül 
befolyásolni, ugyanakkor a valamilyen szempontból fontos 
polgári ügyekben folytatott ítélkezést is figyelemmel kísér
ték. Mivel a közjegyzők a járásbírósági szervezetben dol
goztak, alkalmanként bírói feladatokat is kötelesek voltak 
ellátni.10

Az első szocialista közjegyzői rendtartásban biztosított 
hatáskör azonos volt a szovjet állami közjegyzők hatáskö
rével. Megállapítható azonban, hogy az állami közjegyzők 
részére biztosított hatáskörök bizonyos tekintetben mégha



ladták a polgári közjegyzőknek korábban adott jogosítvá
nyokat. Ezek között kiemelten fontos a hagyatéki eljárások 
lefolytatása, az előzetes bizonyítási eljárás, a bérleti jog
viszonyok megszüntetésére vonatkozó felmondás közlé
se. valamint a végrehajtás elrendelése. Megszűnt viszont a 
közjegyzői okirati kényszer esetköre, a házastársak közötti 
jogügyletek kivételével, amelyeket a családjogi törvényben 
szabályoztak.

Az első közjegyzői rendtartást hamarosan követte a má
sodik szabályozás. Az. Igazságügyi Minisztérium Törvény
előkészítő Osztályának 1954. évi munkaterve tartalmazta 
„A közjegyzői ügykör felülvizsgálata és szabályozása az 
1/4. osztállyal” tárgyú szabályozási munkát. A kodifikációs 
munkához felhasználták Csánk Béla minisztériumi főelő
adónak az 1951. évi április 4-i felajánlásként orosz, nyelv
ről lefordított, a szovjet közjegyzői intézményt ismertető 
jogszabályokat és jogi egyetemi tankönyvszcmelvényeket. 
A népi demokratikus államok közjegyzői szabályozásának 
megismeréséhez az Állam- és Jogtudományi Intézet segít
ségével a bolgár és a csehszlovák jogszabályok fordításait 
tanulmányozták. A lefordított anyagok célja a tételes szabá
lyozáson kívül a jogintézmény helyes ideológiai tartalmá
nak megismerése volt." A bolgár szabályozás azzal is má
solta a szovjet mintát, hogy lehetővé tette, hogy a közjegyző 
akadályoztatása esetén a népbíró járhasson el a közjegyző 
részére biztosított egyes hatáskörökben. A csehszlovák sza
bályozás az első magyar rendtartáshoz hasonlóan szabá
lyozta a közjegyzői hatásköröket, és megtartotta a korábbi 
polgári közjegyzőség hatásköreit azzal, hogy kétséget sem 
hagyott a közjegyzői intézmény jogi és ideológiai tartal
máról.12

A magyar előzményt képező első szocialista közjegyzői 
rendtartás, a szovjet, a bolgár és a csehszlovák minták után 
elkészült a második szocialista állami közjegyzői rendtartás, 
amely az intézményre vonatkozó általános rendelkezéseket 
az eljárási és ügyviteli rendelkezésekkel együtt tartalmaz
ta. Miután az állami közjegyzők a járásbíróság szervezeté
be betagozódva működtek, rájuk a bírósági szervezetre és a 
bírósági ügyvitelre vonatkozó előírások is kötelezőek vol
tak. Az első bírósági szervezeti törvény Vili. fejezete a köz
jegyzőkre tartalmazott előírásokat. Alapelvként rögzítette, 
hogy a járásbíróság mellett közjegyzők működnek a hagya
téki és az egyéb peren kívüli eljárások intézése céljából, a 
végrendeletek és egyéb okiratok, tanúsítványok készítése, 
névaláírások és másolatok hitelesítése céljából. A törvény 
kimondta a közjegyző peren kívüli határozatának a bírósági 
határozatokkal egyenlő hatályát, valamint az okiratok vég
rehajthatóságát. A közjegyzők kinevezését és működésűk 
ellenőrzését az igazságügyi miniszter hatáskörébe utalta.15 
A második közjegyzői rendtartás ehhez kapcsolódóan le
szögezte. hogy a közjegyző működésének ellenőrzése az 
igazságügyi miniszter hatáskörébe tartozik. A közjegyzők 
kinevezése a korábbi polgári gyakorlattal egyezően az 
igazságügyi miniszter kezében maradt. A kinevezés felté
tele a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és a jogi 
képesítés volt. Ezzel lehetővé tették, hogy jogi egyetemi 
végzettség és jogi szakvizsga nélkül is ki lehessen nevezni 
azokat a „jogászokat"', akik az egyéves Bírói és Államügyé
szi Akadémiát elvégezték.14 Erre a közjegyzők között azon-
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bán viszonylag ritkán került sor, mert az akadémia végzős 
hallgatóit inkább bírói és államügyészi állásokba, nem rit
kán rögtön vezető beosztásba nevezték ki.

Az állami közjegyző feladata volt, hogy tisztségét a nép 
érdekeinek szem előtt tartásával lássa el. Ennek bővebb 
megfogalmazása az utasításban -  a szovjet és a népi de
mokratikus szabályozással egyezően -  a szocialista törvé
nyesség betartására szólítja fel a közjegyzőt. Fontos eszkö
ze volt a közjegyzők szakmai ellenőrzésének az évenkénti 
irodavizsgálat, amely átfogó képet adott a közjegyzők szak
mai működéséről. A második közjegyzői rendtartás eljárási 
és ügyviteli rendelkezései lényeges eltérést nem mutatnak 
az első rendtartáshoz képest, időnként betű szerinti egye
zéssel ismétlődnek a rendelkezések. A budapesti közjegy
zőknek érdekes szervezeti rendelkezést hozott az 1956. 
év, amikor a budapesti kerületi bíróságokhoz kinevezett 
közjegyzők irodáit összevonták. Az összevonással létrejött 
Budapesti Állami Közjegyzők irodája (BÁKJ) a bírósági 
szervezethez kapcsoltan (a vezető közjegyző a Fővárosi Bí
róság tanácselnöke címet viselte), de mégis relatív önálló
sággal rendelkezett, amelynek szakmai véleményét a köz
jegyzőket érintő szabályozásokban nem lehetett mellőzni. 
Az igazságügyi minisztert az 1958. évi 5. sz. tvr. (törvénye
rejű rendelet) felhatalmazta, hogy a közjegyzők hatásköré
re és eljárására, valamint a hagyatéki eljárásra vonatkozó 
szabályokat rendelettel állapítsa meg. Ennek alapján került 
sor a bérleti viszony felmondásának közlése közjegyző út
ján nem peres eljárás és a hagyatéki eljárás szabályainak 
megállapítására.15

1972-ben a bíróságok működését új törvény szabályozta, 
amelynek közjegyzőkre vonatkozó része a korábbi törvény 
szövegét ismételte meg azzal, hogy a közjegyzői kinevezés 
feltételei a bírói kinevezés szabályaival megegyeznek. Ez. 
azt jelentette, hogy a továbbiakban jogi egyetemi végzett
ség és jogi szakvizsga volt szükséges a közjegyzői kineve
zéshez.16

1980-ban az Igazságügyi Minisztérium új jogszabály- 
tervezetet készített a korábbi közjegyzői rendtartás helyett 
a közjegyzőkről és a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárá
sokról, mivel a Törvényelőkészítő Főosztály jogalkotási 
programjában szerepelt a korszerűsítés követelménye. A ki
dolgozottjogszabálytervezetet megküldték véleményezésre 
a megyei bíróságok vezetőnek, hogy a területükön dolgo
zó, érintett közjegyzők észrevételeit gyűjtsék össze. A mi
nisztériumba beküldött észrevételek változatos színvonalat 
mutattak. A Pest megyei közjegyzők azt javasolták, hogy 
a közjegyzői okirat felolvasását csak akkor rendelje cl a 
jogszabályalkotó, ha az okirat írásba foglalása nem gép
be diktálással történik. Nem tartották indokoltnak azt sem, 
hogy a végintézkedés közjegyzői okiratba foglalásánál bi
zalmi személy szerepeljen. A székesfehérvári közjegyzők 
azt hangsúlyozták észrevételeikben, hogy a végintézkedés 
közjegyzői okiratba foglalásánál a közjegyző győződjön 
meg az örökhagyó végrendeikezési képességéről. A győri 
közjegyzők írástudatlan vagy írásképtclen végrendelkezök 
esetén ügyleti tanúk alkalmazását tartották szükségesnek.17

A legrészletesebb szakmai véleményt a BÁKl nevében 
dr. Szolcsánszky Vilmos vezető közjegyző adta. Javasolta, 
hogy az igazságügyi minisztert a közjegyzői szabályozás
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kiadására feljogosító jogszabályok között az 1954. évi II. tv. 
21. §-a is kerüljön feltüntetésre. Mivel a közjegyző-helyet
tes intézménye a népi demokratikus jogalkalmazás során 
fokozatosan megszűnt, a tervezetből az erre való hivatko
zás törlését kérte.18 A BÁKI a közjegyzői ügyvitel szabá
lyait kívánta egyszerűsíteni, amikor helyszíni eljárás során 
a jegyzőkönyv felvételének mellőzését kérte. Álláspontjuk 
indokolása szerint akár az okiratból, akár a tanúsítványból 
is kitűnik, hogy a közjegyző helyszínen járt el, ezért szük
ségtelen további okirat elkészítése. Kiegészítésképpen ja
vasolták, hogy a közjegyző a megtagadó határozatot mi
kor köteles kiadni, és ez milyen jogorvoslati kérelemmel 
támadható meg. Az ügyfél-azonosító adatok között csak a 
lakóhely és a személyi igazolvány számának feltüntetését 
kérték feltüntetni a jogszabályban, mivel szerintük az egyéb 
szükséges adatokat az okirat ügyleti része szükség szerint 
tartalmazza. Ezzel nem lehet egyetérteni, hiszen az okirat 
bevezető részének kell tartalmazni taxatíve a jogszabály 
által megkövetelt adatokat. Az addigi közjegyzői gyakor
lat fenntartásával javasolták, hogy a közjegyzői okirat kéz
írással is készülhessen, amit különösen a helyszíni eljárás 
indokol.1'1 A korabeli közjegyzői gyakorlatban problémát 
okozott az írásbeli magánvégrendelet letétbe helyezési sza
bályainak kidolgozatlansága, ezért a letétbe helyezés tartal
mi és formai szabályainak kidolgozását sürgették. Végül a 
BÁKI létesítését előíró, már elavult jogszabályok hatályon 
kívül helyezését kérték.

A harmadik közjegyzői rendtartás az eredetileg előirány
zott időpontban, 1981. január 1 -jén -  ma már megállapítha
tatlan okok miatt -  nem lépett hatályba. A tervezetet meg
küldték további véleményezésre a Belügyminisztérium, a 
Külügyminisztérium, a Külkereskedelmi Minisztérium, a 
Legfelsőbb Bíróság, a Legfelsőbb Ügyészség, a Miniszter- 
tanács Tanácsi Hivatala, a Pénzügyminisztérium, a SZÖ- 
VOSZ, a SZOT, a Magyar Nemzeti Bank, a Mezőgazda- 
sági és Élelmezési Minisztérium, valamint az OTP részére. 
A Külügyminisztérium képviseletében Holtai Imre minisz
terhelyettes azt kérte, hogy a külképviseletek közjegyzői 
jogköre is kapjon szabályozást a rendtartásban.20 Az OTP 
szerette volna elérni a közokirati kényszer bevezetését a va
kok és írástudatlanok, valamint a személyazonosság tanú
sítását tartalmazó jogügyleteknél. Az Igazságügyi Minisz
térium ettől mereven elzárkózott, arra hivatkozott, hogy 
közjegyzői kényszert nem mondhat ki. Ez az álláspont 
dogmatikailag nem magyarázható, a tényleges indokot ma 
már nem lehet megismerni, mivel az OTP képviselőjével 
telefonon közölték az elutasító véleményt. A Legfelsőbb 
Bíróság elnöke, dr. Szilbercky Jenő általában egyetértett 
a közjegyzőkre vonatkozó szabályozással, de felhívta a 
figyelmet arra, hogy a végrendeletekkel kapcsolatos köz
jegyzői feladatokat három jogszabály fogja szabályozni, 
ami megnehezíti a jogalkalmazást.21

A Törvényelőkészítő Főosztály megküldte a miniszter
nek a rendelet tervezetét, amelyet kiadásra javasolt.22 Ezt 
követően a tervezetet Borbándi Jánosnak, a Minisztertanács 
elnökhelyettesének továbbították. Miután a közjegyzőkről 
és egyes közjegyzői eljárásokról szóló igazságügyi minisz
teri rendelet szövegét Borbándi láttamozta, a rendelet meg- 

_  jelent az Igazságügyi Közlőmben, és 1984. április 1 -jén 
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hatályba lépett.2' Az állami közjegyzők rendtartását a rend
szerváltozást követően újból megszervezett polgári köz- 
jegyzöséget létesítő törvény helyezte hatályon kívül. A szo
cializmus idején alkotott állami közjegyzői rendtartásokat 
értékelve megállapítható, hogy bár a szabályozás a szovjet 
mintától fokozatosan eltávolodott és figyelembe vette a ma
gyar sajátosságokat, kitűnik belőlük, hogy a közjegyző sze
repe másodlagos egy olyan társadalmi rendszerben, amely 
a szocialista tulajdonon alapul, a magántulajdon szerzését 
pedig erősen korlátozza.

Az állami közjegyzők legfontosabb hatásköre a hagyaté
ki eljárások lefolytatása és a hagyaték átadása volt. Az állami 
közjegyzői intézmény kiépítésekor a korábbi örökösödési 
eljárás szabályait kellett alkalmazni a hagyatéki ügyekben, 
ami a megváltozott társadalmi viszonyoknak már nem fe
lelt meg. Az igazságügyi miniszter 1950 végén rendeletben 
módosította az örökösödési eljárás szabályait, amely első
sorban azzal hozott változást, hogy minden elhalt személy 
után kötelezően előírta a hagyatéki leltár felvételét.24 A ha
gyatéki leltárt az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye sze
rinti községi vagy városi tanács végrehajtó bizottsága vette 
fel. A közjegyző a leltár beterjesztését követően döntött a 
hagyatéki eljárás megindításáról. Az eljárást akkor kellett 
megindítani, ha az örökhagyónak belföldi ingatlanvagyona 
volt, ha kiskorú, gondnokság alá helyezett személy vagy 
méhmagzat volt érdekelve az eljárásban, vagy nem volt is
mert örökös. Egyébként az eljárás az örökös, a hagyomá
nyos vagy a végrendeleti végrehajtó kérése alapján indult. 
A többi eljárási kérdésben az örökösödési eljárás rendel
kezéseit kellett alkalmazni. A polgári perrendtartás kodifi- 
kációja és végrehajtási rendeletéi, különösen a 105/1952. 
(XII. 28.) MT sz. rendelet és a hagyatéki eljárásról szóló 
1630/1952. IM. sz. utasítás hatályon kívül helyezte az örö
kösödési eljárás jogszabályát. Ennek szükségességét a kor 
hagyatéki eljárási kommentárja a szocialista törvényesség 
és jogalkalmazás követelményeivel indokolta.25

A polgári perrendtartás végrehajtási rendeleté, a 
105/1952. (XII. 28.) MT. sz. rendelet csak a hagyatéki eljá
rásra vonatkozó egyes szabályokat tartalmazta. Jelentőségét 
elsősorban az adta. hogy első alkalommal mondta ki, hogy 
a közjegyző adja át az örökösöknek a hagyatékot a végzé
sével. Ezzel a magyar jog szakított a hagyatéki ügyekben 
több mint ötven éven keresztül érvényesülő osztott hatás
kör elméletével, és a hagyatéki ügyek intézését kizárólag a 
közjegyző hatáskörébe adta. A részletes szabályokat tartal
mazó 1630/1952. IM sz. utasítás 1953. január 1-jótól lépett 
hatályba.

Az MDP Központi Vezetőségének 1953. júniusi hatá
rozata „megnövelte a jog szerepét és a jogászi munka je
lentősegét''.20 A szocializmus építése során elkövetett hibák 
elemzése a párt különböző fórumain történt.27 A hagyatéki 
eljárás módosítását a párt és a kormány új programja in
dokolta.28 Ez a hagyatéki eljárási szabályozás módosítása 
során azt jelentette, hogy megszűnt az elsősorban az álla
mi pénzügyi érdeket szolgáló ingók utáni öröklési illeték 
fizetési kötelezettsége és ezzel együtt a kötelező hagyatéki 
leltárfelvételi kötelezettség. A módosítás másik fontos ele
me, hogy szovjet mintára a jogszabály a hagyatéki vagyon 
leltározását a közjegyző feladatkörébe utalta. A rendelet le-



hetőséget adott az illetékes közjegyzőnek, hogy a leltározás 
során azt a közjegyzőt keresse meg, akinek a működési te
rületén a leltározandó vagyon volt. Később ezt egy újabb 
rendelet megszüntette, és a hagyatéki leltárt kizárólag a ha
gyatéki eljárásra illetékes közjegyző vehette fel.-9 Az igaz
ságügyi miniszter a leltározásra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásáról utasításban rendelkezett. Ebben a leltározá
si kötelezettséget csupán ingatlanokra tartotta fenn, az in
góságokat csak kiskorú, gondnokság alatt álló, ismeretlen 
helyen tartózkodó, ismeretien örökös és méhmagzat esetén 
írta elő. A jogszabály a közjegyző kötelességeit olyan mér
tékben kibővítette, hogy a tárgyalást köteles volt a helyszí
nen nyomban megtartani, ha a tárgyalás megtartásának tör
vényes előfeltételei a leltározás alkalmából már megvoltak.

A több jogszabályban található rendelkezések szüksé
gessé tették a hagyatéki eljárás egységes kodifikációját és 
a gyakorlatban be nem vált szabályozások módosítását. 
A korabeli szakirodalom a hagyatéki eljárás második sza
bályozását a szocialista jogalkotás reprezentatív példájának 
tartotta.1" A hagyatéki eljárás második szocialista szabá
lyozása ugyanakkor több olyan kérdést vetett fel, amelyek 
megoldását a korbcli jogirodalom vitatta. A jogszabály 38. 
§-a kimondta, hogy az örökhagyó végrendelkezési képes
ségének, valamint a végrendelet alaki érvényességi kellé
keinek hiányát hivatalból is figyelembe kell venni. A köz
jegyző utólag nincs abban a helyzetben, hogy a már elhunyt 
végrendelkező, örökhagyó végrendelkezési képességének 
fennállásáról döntsön.31 Az alaki érvényességi kellékek hi
vatalból történt megállapítása (officialitas elve) a felek jo
gos érdekeibe ütközhet. Viszont a közjegyző e jogelv al
kalmazása során megsérti (megsértheti) a hagyatéki eljárás 
többi szabályát.32 További problémaként jelentkezett, hogy 
a hagyatéki leltározás közjegyzői hatáskörbe adása nem 
vált b e”  A polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek 
módosítása adott lehetőséget arra, hogy az igazságügyi mi
niszter a hagyatéki eljárás új szabályozására felhatalmazást 
kapjon, valamint hogy a hagyatékot a tanácsok végrehajtó 
bizottságának igazgatási osztálya, végső soron a hagyatéki 
előadó leltározza.

A hagyatéki eljárás harmadik szocialista szabályozá
sa sok módosítással ugyan, de a rendszerváltást követően 
is hatályban maradt, alkalmazása a 2011. január 1. óta in
dult hagyatéki ügyekben szűnt meg.34 A hagyatéki eljárás 
új szabályozása kiküszöbölte a közjegyzők számára sérel
mes hagyatéki leltár felvételét, megszűntette a közjegyző 
ama kötelezettségét, hogy a felek akarata ellenére hiva
talból kelljen észlelnie és megállapítania a végintézkedés 
alaki hiányosságait. A jogszabály viszont arra kötelezte a 
közjegyzőt, hogy a tényállást hivatalból állapítsa meg. Ez a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy tisztázni kellett a hagyaté
ki vagyont, az. örökösök személyét, valamint azt, hogy kik 
és milyen jogcímen tartanak igényt a hagyatékra. Ennek a 
rendelkezésnek az elemei már a második hagyaték eljárási 
jogszabályban is megjelentek.

A közjegyzői intézmény működésének fontos kereteit 
az ügyviteli jogszabályok, rendelkezések adják. Az állami 
közjegyzőség létrehozásával összefüggésben először az 
intézmény átalakításával kapcsolatos jogszabályokat mó
dosították. nevezetesen a polgári közjegyzőség díjait álla

mi illetékké alakították át. A vonatkozó jogszabályok csak 
1951-ben léptek hatályba, így az állami közjegyzők mű
ködésük első évében még a polgári közjegyzők díjszabása 
szerinti közjegyzői díjakat szedték be. A közjegyzői illeté
kek tagolódása a korábbi közjegyzői díjak struktúrájához, 
igazodott, vagyis ügyértékhez igazodó fix tételű és óradí
jas közjegyzői eljárási illetéket szedtek be az ügyfelektől 
működésük után a közjegyzők. A helyszíni kiszállás és az 
utazási költség címén felszámítható díjakat is illetékként 
rótták le az ügyfelek.35 Általában megállapítható, hogy a 
közjegyzői díjak közjegyzői eljárási illetékké való átalakí
tása az ügyfelek részére nem járt kedvezőbb díjtételekkel, 
a konvertált eljárási illeték megtartotta a korábbi közjegy
zői díjak mértékét. A kisebb eljárási illetékek lerovása il
letékbélyegen történt, a nagyobb összegű eljárási illetékek 
megfizetésére fizetési meghagyást bocsátott ki az illetékhi
vatal.30 A közjegyzői irodavizsgálatok során kiemelt szem
pont volt a kincstár érdekeinek védelme, ennek keretében 
vizsgálták meg a közjegyzői eljárások illetékeinek teljes 
felszámítását és az okirati illetékek illetékbélyegben történő 
lerovását.37 Az állam érdekeit védő fontos garanciális sza
bály volt. hogy az illeték lerovása előtt a közjegyző az el
járási cselekményt nem foganatosíthatta, illetve az okiratot 
nem szolgáltathatta ki az ügyfélnek.

A megszűnt közjegyzői irodák, a polgári közjegyzőség 
iratait a bíróságok vették át. Az átvett közjegyzői és telek
könyvi iratok nagy részét a vonatkozó jogszabályok ér
telmében selejtezni kívánták, csupán a munkásmozgalmi 
vonatkozásban jelentős iratokat akarták megtartani.38 Ilyen 
körülmények között a Levéltárak Országos Központjára 
hárult az a feladat, hogy a közjegyzői iratok selejtezéséhez 
készült útmutatójával az iratok megsemmisülését megaka
dályozza. Az útmutató a közjegyzői iratokat a selejtezés 
szempontjából három kategóriába sorolta. Feltétlenül meg- 
tartandónak a közjegyzői okiratokat és végrendeleteket, az 
ügykönyveket, a névmutatókat, a végrendelkezök jegyzé
két és a váltóóvásokat ítélte. Szintén ide sorolta a hitbizo- 
mányok iratait, a csődtömegek leltározására és az árvere
zésre vonatkozó iratokat, továbbá a gazdasági társaságok 
üléseivel kapcsolatos tanúsítványokat. Esetleges megtar
tásra a hagyatéki iratokat ítélte, mivel azok a járásbíróság 
irattárában is megtalálhatók. Ez azzal járt, hogy mindkét 
szerv esetében kiselejtezték a hagyatéki iratokat. A hagya
téki ügykönyv és névmutató ugyancsak ebbe a kategóriába 
nyert besorolást, akárcsak a tanúsítványok (névaláírások) 
jegyzőkönyvei. Csak a történelmi szempontból fontos ira
tokat kellett megőrizni a bírói megbízásoknál. Kiselejtezhe- 
tönek a hagyatéki eljárással, a bírói megbízásokkal kapcso
latos levelezést és jegyzeteket, a fordításhitelesítő könyvet, 
a bírói meghagyások könyvét és az értéknemük és okiratok 
átvételéről vezetett segédkönyveket ítélték.39 Az útmutató 
kiadása megakadályozta a polgári közjegyzők iratanyagá
nak nagyobb mértékű megsemmisülését.

A bíróságok ügyviteléről 1952-ben kiadott utasítás ke- 
retjogszabály-szerüen foglalkozik a közjegyzői ügyvitellel. 
Rögzíti, hogy a közjegyző hivatali helyiségét a járásbíróság 
épületében kell kijelölni, irodakezelöi és gépírói munkáit 
a járásbíróság dolgozói látják el. Egyebekben leszögezi, 
hogy a közjegyzői ügyek kezelésére a hatályos jogszabá



lyok rendelkezései az irányadók.4" Az e jogszabályt felváltó 
bírósági szervezeti és ügyviteli szabályzat (BÜSZ) már a 
közjegyzői ügyvitel tényleges súlyának megfelelően fog
lalkozik a közjegyzői munkával. Részletesen szabályozza 
a közjegyzői lajstrom, ügykönyv, óváskönyv, mutatókönyv 
vonatkozó előírásait, valamint a közjegyzői okirat és má
solatkiadás szabályait. E rendelkezésekből kitűnik, hogy 
az állami közjegyzői intézmény jellemzői már megszilár
dultak ebben a korban. Lényegében ezeket a szabályokat 
ismétli meg a BUSZ következő kiadása, amely azt mutatja, 
hogy a közjegyzői ügyvitel szabályai módosítást nem igé
nyeltek. Egyedüli változás ebben, hogy a közjegyző is kö
teles a tárgyalásairól tárgyalási naplót vezetni.41 Az ügyvi
teli rendelkezések betartása a közjegyzői irodavizsgálatok 
egyik kiemelt szempontja volt, mivel több állami közjegy
ző nem tartotta be a kötelező alaki szabályokat.42 Előfordult 
olyan eset is, hogy az állami közjegyzők -  a törvény tilalma 
ellenére -  megszegték a magánokirat-szerkesztés tilalmát.43 
Általában véve megállapítható, hogy a kezdeti időszak ál

lami közjegyzői nem tudtak megbirkózni a nagy ügyfélfor
galommal.44

A hiányosságok kiküszöbölésére konferenciákat szer
veztek, amelyeken a megyei bíróságok keretein belül dol
gozó állami közjegyzőknek a budapesti állami közjegyzők 
tartottak előadásokat. Az első közjegyzői konferencia té
mája a hagyatéki eljárás volt.45 A közjegyzői munka szín
vonalának emelésére később is sikerrel alkalmazták a szak
mai tanfolyamok indítását, illetve az azokon való részvétel 
kötelező előírását.46 A szakmai képzések mellett a munka- 
értekezletek nyújtottak lehetőséget a közjegyzőket érintő 
szakmai, illetve a pártállam ideológiai elvárásait jelentő 
egyes kérdések, például az MSZMP kongresszusainak a jo
gászokra vonatkozó téziseinek megtárgyalására. Az 1970- 
es évek végén, illetve az 1980-as évek elején jelentkező új 
állami közjegyző generáció azonban már szakmai és nyel
vi képességei alapján is alkalmasnak bizonyult arra, hogy 
a rendszerváltozást követően az állami közjegyzői intéz
ményt újból polgári közjegyzőséggé alakítsa át.

Rokolya G ábor

Dér Ausbau und die Funktionsweise des staatliehen Notariats
(Zusammenfassung)

Dér Aufsatz bcrichtct über die Tátigkeit des staatliehen 
Notariats von dér Umwandlung der privátén Notarstel- 
len zűr Stellen im Staatsdienst am 1. Januar 1950 bis zum 
Systemwechsel. Er Untersucht die gesetzlichen Ánderun- 
gen, die Wandlung der Aufgaben, der Zustándigkeit und 
die Gescháftsfúhrung der Notare. Die mit dem Gesetz III. 
von 1952 erlassenc Zivilprozcssordung hat er/wungen. fúr 
die Zustándigkeit und Verfahren der Notare neue Regei in 
Kraft zu setzen. Mit der am 1. Januar 1953 in Krafi getre- 
tenen ersten sozialistischen -  Rcgelung wurde die letzte 
noch geltende Rechtsnonn des bürgerlichen Notariats aus 
der Rechlsordnung beseitigt. Die in der neuen Notariatsord- 
nung zugesicherte Zustándigkeit war identisch mit der Zu
stándigkeit der sowjetischen staatliehen Notare. Die zweite 
sozialistische staatliche Notariatsordnung (1954) enthielt 
die die allgemeinen Regelungen zusammen mit den Rege-

lungen des Verfahrens und der Gescháftsfiihrung. Die dritte 
Notariatsordnung, die Verordnung des Justizministers über 
die Notare und die cinzelnen notariellen Verfahren Irat am 
I. April 1984 in Kraft. In der Zeit der sozialistischen Ge- 
sellschaftsordnung, die das Erwerben von Privateigentum 
stark beschránkt hat, waren die Notare in einer zweitran- 
gigen Rolle gezwungen, ihre wichtigste Zustándigkeit war 
die Durchftilirung von Nachlassverfahren und die Uberga- 
be des Nachlasses (die Wcisung 1630/1952. IM des Justiz
ministers über die detaillierten Verfahrensregeln trat am 1. 
Januar 1953 in Kraft). Die Notariatsordnung des staatliehen 
Notariats wurde durch das Gesetz über die Errichtung des 
wieder geschaffenen bürgerlichen Notariats auBcr Kraft 
gesetzt. Die Anwendung der sozialistischen Regelung des 
Nachlassverfahrens wurde erst in den nach dem 1. Januar 
2011 eröffneten Nachlassverfahren aufgehoben.

Jegyzetek_______________________________________

1 A 4090 1949. (VI. 14.) Komi. sz. rendelet a közjegyzői (közjegyző- 
helyettesi) állásoknak állami közszolgálati állásokká átszervezése 
tárgyában (Tömények és rendeleiek hivatalos gyűjteménye 1949. Ál
lami Lapkiadó N. V.. Budapest, 1950, 370-372. p.). Végrehajtására a 
76000 1949. (IX. 27.) I. VI. számú rendelet a közjegyzői (közjegyző
helyettesi) állásoknak állami közszolgálati állásokká átszervezéséről 
szóló 4090 1949. (VI. 14.) Korm. számú rendelet egyes rendelkezé
seinek végrehajtása tárgyában (uo.. 961 964. p.)

2 A 105/1952. (XII. 28.) M. T. sz. rendelet a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. tv. hatálybaléptetése folytán szükséges ren
delkezések tárgyában (MagyarKözlöny. 1952. 86. szám. 724-729. p.)

’ Az Igazságügyminisztérium IV/I. osztályának 805/1. M. számú. 1952. 
június 6-án érkeztetett. Minisztertanácsi rendelet az állami 
közjegyzőkről tárgyú ügyirata, amelynek boritóján a következőket 
olvashatjuk: Expediálni kell a szokásos módon és példányszámban. 
(A minisztertanácsi előterjesztéshez csak a minisztertanácsi rendelet

tervezetet kell csatolni). A közjegyzői rendtartás 1620/1952. [helyesen 
16401952.] IM. sz. utasítás alakjában jelenik meg. Budapest, 1952. 
december 3 1. Windisch. MNLXLX-E-I-C.

4 Az 1640/1952. IM. sz. utasítás ügyiratai. MNL XIX-E-I-C.
5 A Törvényelőkészítő Főosztály előadójának levele a löosztály 

vezetőjéhez. A kérdés eldöntése a főosztályvezető kartárs kompeten
ciáját is meghaladta, amit az iraton lévő ceruzás feljegyzés igazol: 
„Eldöntendők: 5. § bírósági fogalmazó. 32. § benne maradjanak-e: a 
közgyűlés tanúsítása. affidavit."

6 Általánosságban megjegyezzük, hogy a tervezel nagyobb részében 
olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a felek jogait következmé
nyek megállapításával szabályozzák. Ezért a tervezel szabályai pusz
tán az érintett tárcalapokban megjelenő utasítás alakjában nem bocsát
ható ki, a rendezésnek a Magyar Közlönyben megjelenő jogszabály 
alakjában kellene történnie. Pld. 16-29, 30. 31. 44 és következő §tj. 
MNLXIX-E-I-C.



7 MNL XIX-E-l-C. 1640/1952. IM s/.. ulasílás ügyiratai 
* MNLXIX-E-I-C. 1640/1952. IM sz. utasításügyiralai 
" Révész Béla: A proletárdiktatúra ideológiai funkciójának kriminalizá

lása. Ideológia -  politika -  jo g  Magyarországon az ötvenes években 
(Acta Universilatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta ju- 
ridica el politica. Tomus VII. Fasciculus 8. JATE ÁJK, Szeged, 1997, 
35. p.)

111 Erre hoz példát Bcncze János: „A megyei bíróság elnöke ideiglenesen 
dr. Istók Jenő volt járásbirót, jelenleg közjegyzőt a büntető ügyekben 
való tárgyalásra utasította." In: Bcncze János: Kényszerített bitónak. 
A Pécsi Királyi Törvényszék és a  Pécsi Megyei Bíróság történetéből 
(1915-1960) (Pro Pannónia Kiadó, Pécs, 2010. 128. p.). „Számolni 
kell azonban azzal, hogy ebben az évben már több közjegyző munka
idejét nem tölti ki teljesen a közjegyzői teendők ellátása. Szükséges 
volna ezért oly megoldás, amely lehetővé tenné, hogy a kellően nem 
foglalkoztatott közjegyzők a bíróság munkájában részt vehessenek." 
1951. El. III/K 1/29. A közjegyzői irodák időszaki átvizsgálása. 2. p. 
BFL-XXV-4-c. BAKI iratai.'

II .A  szovjet közjegyzőség -  állami szerv, amelynek az a feladata, hogy 
polgári jogi jellegű jogügyleteket és okiratokat jogi formába öntsön és 
hitelesen tanúsítson -  ezeknek hitcltérdcmlöséggel való felruházása 
céljából. A közjegyzői intézménynek a Szovjetunióban az a feladata 
hogy védje a szocialista tulajdont; szilárdítsa a szocialista törvényessé
get az állampolgárok, intézmények, szervezetek és vállalatok szemé
lyi és vagyoni viszonyaiban; végül, hogy védje az állampolgároknak 
a Szovjetunió Alkotmányában biztosított személyi és vagyoni jogait, 
valamint az állami intézmények, vállalatok, szövetkezetek és társadal
mi szervezetek jogait és törvény által védett érdekeit. A szovjet köz
jegyzői intézmény szervei a szocialista törvényesség megvalósítói, 
a Szovjetállam és a szovjet állampolgárok érdekeinek védelmezői." 
(Részlet A Polgári eljárás cimü főiskolai tankönyv XXVI. fejezeté
ből. Moszkva. 1948. Fordította Csánk Béla, 10-11. p.)

l: „A közjegyzők fontos szerepe még az is. hogy azzal, hogy a polgá
rok akaratát a közokiratban pontosan lerögzítik, megelőzzék a kö
zöttük felmerülhető pereskedéseket. Azzal, hogy a szocialista tör
vények feladatait a felekkel ismertetik, a perlekedés lehetőségét 
szintén csökkentik. Ennélfogva a közjegyzőknek fontos feladataik 
vannak az állampolgárok politikai és állampolgári öntudatra való ne
velésében.” (A közjegyzőkről szóló csehszlovák törvény. Bulletin de 
Dinit Thécoslovaque. 1953. 2. szám, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet Cs. 195. sz. fordítása, 4. p.)

1 ’ 1954. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság bírósági szerveze
téről

14 A Bírói és Államügyészi (korábban Büntctőbirói és Államügyészi) 
Akadémiáról lásd röviden: A magyar állam szervei 1944 1950. 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985, 100. p.)

15 1/1958. (II. 16.) IM rendelet a polgári perrendtartás módosításáról 
szóló 1957. évi Vili. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá
sáról. valamint a polgári és a büntetőeljárás terén szükséges egyéb 
rendelkezésekről: 6/1958. (VII. 4.) IM sz. rendelet a hagyatéki el
járásról
1972. évi IV. törvény a bíróságokról. Megjeleni: Igazságügyi Köz
löny. 1972. 8. szám. 137-153. p.

r  MNL XIX-E-l-C. 1/1984. (II. 29.) IM rendelet ügyiratai
III „A megjelölésnek ma már nincs jelentősége, mivel ilyen közjegyzői 

státusz nincs." MNL XIX-E-l-C. 1/1984. (II. 29.) IM rendeiel ügy- 
íratai

19 „A 14. i; ( I) bekezdéshez: Az (1) bekezdésből kimaradt, hogy a köz
jegyzői okirat kézírással is készíthető. E rendelkezésre szükség van, 
mert nem minden közjegyző tud írógéppel írni. és nem mindenütt 
van írógép (pl. kiszálláskor). MNL XIX-E-l-C. 1/1984. (II. 29.) IM 
rendelet iratai

211 KÜM 40221 1980. 1982. február 15-i levél. MNL-E-l-C. 1/1984. 
(II. 29.) IM rendelet iratai.

-1 A Legfelsőbb Bíróság elnökének levele az igazságügyi miniszter
hez. Budapest. 1982. február 12. MNL XIX-E-l-C"'

:: Törv. cl. Főosztály 40932/1983. IM IV/3, Feljegyzés Miniszter elv
társ részére. Tárgy; Rendelet tervezete. Jelenleg a közjegyzőkről és

történeti szemle
a közjegyzői hatáskörről, valamint eljárásról az 50/1954. (IK.20.) 
IM számú utasítás rendelkezik. A tervezet IM rendeletként készült. 
A hatályos rendelkezéssel ellentétben nem tartalmaz ügyviteli jelle
gű intézkedéseket, továbbá mellőzi a magasabb szintű jogszabály
ban rendezett kérdéseket. Ezeken túlmenően több egyszerűsítő ren
delkezést is tartalmaz, így például mellőzi a tanúk közreműködését 
a közjegyzői okiratoknál. A tervezet rendelkezést tartalmaz arra 
vonatkozóan is. hogy devizahatósági engedélyhez kötött okiratot a 
közjegyző elkészíthet, azonban a felek részére az. okirat csak a de
vizahatósági engedély megérkezése után adható ki. A tervezetet ko
rábban valamennyi megyei bíróság megkapta, az. általuk tett érdemi 
észrevételeket a tervezetbe bedolgoztuk. Budapest, 1983. december 
28. Aláírás nélkül.

23 Az igazságügyminiszter 1/1984. (II. 29.) IM számú rendeleté a köz
jegyzőkről és egyes közjegyzői eljárásokról. Kihirdetve: Igazság
ügyi Közlöny, 1984.4. szám, 104-108. p.

24 177700/1950. (XII. 28.) I. M. sz. rendelet Megjelent: Igazságügyé 
Közlöny, 1950. 12. szám.

25 „Gyökeres változást hozott a 105/1952. (XII. 28.) M. T. sz. rendelet 
és a végrehajtásával kapcsolatosan kibocsátott 1630/1952.1. M. sz. 
utasítás. E jogszabályok megszüntették az Öe. hatályát, ennek a jel
legzetesen kapitalista jogszabálynak a hatályát, amely félévszázados 
pályafutása után még népi demokráciánkban is évekig alkalmazást 
nyert, annak ellenére, hogy rendelkezései már régen elavultak, és 
nehezen voltak összeegyeztethetők a szocialista jogalkalmazás kö
vetelményeivel.” (Hegyháti István Záhony László [szerk.]: A ha
gyatéki eljárás. Közgazdasági és Joei Könyvkiadó. Budapest, 1955,

, 13-p;)
26 Erdei Ferenc: Mit vár az igazságszolgáltatás a  „Magyar Jog"-tó! 

(Magyar Jog. 1. szám, 1. p.)
2 „Az alapvető és a leglényegesebb hibát -  mint azt Rákosi elvtárs az 

1953. július 11-én a nagybudapcsti pártaktíva előtt tartott beszé
dében leszögezte -  ott követtük el. hogy megértettük a szocializ
mus építésének azt az alapelvéi, hogy az építéssel párhuzamosan és 
együtt állandóan kell emelkednie a dolgozó nép életszínvonalának.” 
(Záhony László: Az új hagyatéki eljárás a gyakorlatban. Jogtudo
mányi Közlöny. 1954, január-február hó. 44. p.)

2S „A kormány új programjának alapclve: a lakosság életszínvonalának 
állandó emelése és a szocialista törv ényességnek mint egész állami 
berendezésünk, gazdasági és társadalmi életünk alapjának -  megszi
lárdítása. Ennek a  kitűzött programnak a megvalósítása elkerülhetet
lenné tette a hagyatéki eljárás megfelelő módosítását, amely hivatva 
van kiküszöbölni a dolgozó nép érdekét és a szocialista törvényessé
get sértő elvi és gyakorlati hibákat.” (Záhony, 1954: i. m„ 45. p.)

29 Lásd a 46/1953. (IX. 30.) MT rendeletét az öröklési és ajándékozási 
illetékekre, valamint a hagyatéki eljárásra vonatkozó szabályok mó
dosítására. továbbá a 46/1954. (Vili. 1.) MT rendeletet a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. hatálybaléptetése tárgyában 
kibocsátott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet módosításáról.

30 „E jogalkotás [38/1954. I. M. sz. utasítás] mind alakilag, mind tar
talmilag maradéktalan szocialista jogalkotásnak tekinthető. Alakilag 
azért, mert a szocialista állam szocialista alkotmányának megfele
lően alkotta. Tartalmilag pedig azért, mert rendelkezik mindazokkal 
az alapelvekkel, amelyek a szocialista jogalkotás jellemzői." (Hegy
háti istván-Záhony László [szerk.]: i. m.. 14. p.)

31 „A gyakorlatban ritkán adódhat elő olyan eset. hogy a közjegyző az 
érdekeltek kifogása és adatszolgáltatása nélkül, sőt valamennyi ér
dekelt egybehangzó nyilatkozata ellenére azt állapítsa meg. hogy 
örökhagyónak nem volt meg a végrendelkezési képessége ” (Hegy
háti István-Záhony László [szerk.]: i. m„ 57. p.)

-'2 „Ha már most a közjegyző a hagyatékot ideiglenes hatállyal a kel
lékhiányos végrendelet szerint adta át, az következik be. hogy a 
közjegyző teljes hatályúvá mondja ki a hagyatéknak azt az átadását, 
amely tulajdonképpen egy kellékhiányos és így érvénytelen vég
rendeleten alapul, vagyis most már a 38. § kifejezett rendelkezése 
ellenére figyelmen kívül hagyja a végrendelet érvényességi kellék
hiányát. Ha pedig mégis figyelembe akarná venni, akkor meg kelle
ne változtatnia ideiglenes végzését. Az eljárás e szakaszában tehát a



38. § rendelkezésének alkalmazása összeütközés! idézne elő a jog
szabály egyéb rendelkezéseivel." (Záhony László Hegyháti István: 
Megjegyzések a  hagyatéki eljárás 38. §-ához. Magyar Jog, 1. szám, 
275. p.)
„A szovjet közjegyzőség jogkörébe tartozik a hagyaték leltározásától 
kezdve a hagyaték átadásáig az eljárás minden intézkedése és teljes 
lefolytatása... A mi viszonyaink között, a mi közjegyzői intézmé
nyünk szervezete mellett azonban nem vált be a leltározásnak a köz
jegyző hatáskörébe történt utalása." (Dr. Gellért György-dr. Hegy
háti István: A hagyatéki eljárás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest. 1959, 34. p.)

54 6/1958. (VII. 4.) 1M számú rendelet a hagyatéki eljárásról
"  A pénzügyminiszter 647040/1950. (XII. 8.) PM számú rendelete 

egyes közjegyzői díjaknak illetékké átalakítása tárgyában. Megje
lent: Magyar Közlöny, 202. szám, II. förész, 1560. p.

16 Lásd A pénzügyminiszter 647041/1950. (XII. 8.) PM számú rende
letét az örökösödési eljárással kapcsolatos dijaknak illetékké átala
kítása tárgyában. Megjelent: Magyar Közlöny, 202. szám, II. főrész, 
1562. p.

í7 „A közjegyzői eljárás illetékét nem minden közjegyző rovatta le sza
bályszerűen. Előfordult, hogy kevesebbet számítottak fel. de ez csak 
szórványos volt. Az esetek nagyobb részében az előírt illetéknél töb
bet rovattak le. Több közjegyzőnél megnehezítette az ellenőrzést az, 
hogy az okiratokon nem volt tételesen feltüntetve a  ierovott illeték.” 
1951. EL. III/K1/29. A közjegyzői irodák időszaki megvizsgálása. 
BFL-XXV4-C. BAKI iratai

,s Lásd: 9500/1951. IM. sz. rendelet (megjelent: Igazságiig)’i Közlöny. 
1951. 7. szám), továbbá 958/1952.1. M. számú utasítás (megjelent: 
Igazságügyi Közlöny. 1952. 14. szám.)

w A Levéltárak Országos Központjának útmutatója a közjegyzők irat
tárainak selejtezéséhez, Budapest, 1951. szeptember 27. 
BFL-XXV4-C. BAKI iratai.

Jog_________
történeti szemle ̂ '

4,1 Az igazságügyminiszter 1600/1952.1. M. számú utasítása a bíróságok 
ügyviteléről. Megjelent: Igazságügyé Közlöny', 1952. 25. szám. 353— 
364. p.

41 Az igazságügyminiszter 123/1973. (IK. 1974. 1.) 1M számú utasítása 
a bírósági ügyvitel szabályairól. Megjelent: Igazságügyi Közlöny. 
1974. 1. szám. 36-65. p.

42 Lásd erre: ,.Dr. Cselley János győri állami közjegyzővel szemben a 
győri járásbíróság elnöke a 159/1950. (VI. 14.) I. M. számú rende
let 22. §-a alapján 100 Ft rendbírságot alkalmazott, mert a közjegyzői 
aláiris hitelesítésénél 9913/45/1/1952.1. M. IIL'l. számú utasítást nem 
megfelelően alkalmazta." (Igazságügyi Közlöny. 1953.2. szám, 46. p.)

"  „Magánokiratot készítettek rendszeresen Török Béla. Franki Imre. 
Bclcznay László és Gerlay Károly közjegyzők. Ennek indokául va
lamennyien azt hozták fel, hogy a közokirat készítésének a feltételei 
nem voltak meg, viszont a feleket nem akarták ügyvédhez küldeni fi
gyelemmel a kincstár érdekeire is. A közjegyzői eljárás illetékét a ma
gánokiratok után is lerovatták az erre a célra használt lapokon. A vizs
gálat során az érdekelt közjegyzők határozott utasítást kaptak, hogy a 
jövőben magánokirat szerkesztésétől tartózkodjanak, mert semmiféle 
szempont nem indokolhatja a magánokirat-szerkesztés tilalmának át
hágását." (1951. El. 1I1/K 1/29. A közjegyzői irodák időszaki meg
vizsgálása. BFL-XXV-4-e. BAKI iratai)

44 Dr. Koruhely Péter: A budapesti közjegyzők története 1944-1956. 
(Közjegyzők Közlönye, 1997. 12. sz., 13. p.), BFL-XXV4-C. BAKI 
iratai

45 Igazságügyminisztérium Oktatási Osztály 1442/C/2-1954. VI. 2. 
szám. BFL-XXV4-C. BÁK1 iratai

46 .A  vezetésem alatt álló közjegyzői hivatal azon közjegyzői, akik még 
nem rendelkeznek a szükséges megfelelő gyakorlattal, munkájuk 
megjavítása céljából 8 hetes tanfolyamon vesznek részt. A tanfolya
mon való részvétel kötelező. A tanfolyamon az örökjogot, a hagyatéki 
eljárást és az illetékkódexet tanulmányozzák részletesen a résztve
vők." (BFL-XXV-4-c. BAKI iratai. 1967. Vez. II. C/l 5.)

Stipta István

A tiszaeszlári per 
és a korabeli büntető 

eljárásjog*

A  19. század legnagyobb hatású hazai bűnvádi eljá
rásának történetét a perbeli szereplők visszaemlé
kezései,1 továbbá szépirodalmi, politikai publicisz

tikai és társadalom-lélektani müvek dolgozták fel. Kövér 
György történész 2011 -ben megjelent, korszakos müve új 
fejezetet nyitott, hiszen ismertté tette a per alapvető levél
tári dokumentumait, és társadalomtörténeti értelmezési 
keretbe illesztette annak archivált forrásait. A feldolgozás 
alapvetően történeti jellegű, de hatalmas apparátussal kö
veti nyomon a jogilag releváns eseményeket és azok per
jogi összefüggéseit is. Hitelesek a mű jogtörténeti fejeze
tei, és szakszerűek a szerző perbeli szereplőket értékelő

* A tanulmány a 2003. szeptember 11 -én. Nyíregyházán tartott tu
dományos konferencia A tiszaeszlári per a korabeli eljárásjog tükré
ben cimü előadásának átdolgozott és kiegészített változata.

(hivatástörténeti szempontból is újszerűnek tekinthető) 
megállapításai.2

A monográfia a korábbinál élesebben veti fel, hogy a 
jogtörténet-tudomány máig adós az első nemzetközileg is 
számon tartott magyarországi per részletes szakmai fel
dolgozásával, az eljárás jogfilozófiai, dogmatikai és téte
les jogi értékelésével. A tiszaeszlári ügy iránti érdeklődés 
fokozottá válása miatt is elkerülhetetlen a jogeset összeha
sonlító vizsgálata, a vonatkozó jogforrások tételes feltárá
sa. a per korabeli visszhangjának tudományos elemzése és 
a perrendtartásszerü eseménysor módszeres feldolgozása. 
Ma már nem elegendő az interpretáció; kutatói kötelezett
ségünk az archivált alapforrások5 kézbe vétele és jogtör
téneti szempontú tudományos elemzése. Az egyik legfon
tosabb feladat ezen a téren a kritikai forrásértelmezés, a 
két alapmű, az ügy vizsgálóbírója és védője visszaemlé
kezéseinek védekező-magyarázó (Bary József) és anek- 
dotikus (Eötvös Károly) elemektől történő megtisztítása, 
és a forrásokból kibontható tényekkel történő szembesíté
se. Az alábbiakban minderre nem vállalkozhatunk; ezúttal 
csupán a korabeli bűnvádi eljárás legfontosabb jellemzőit 
és ennek a perre gyakorolt hatását tekintjük át. Ezen túl kí
sérletet teszünk az egyes eljárási szakaszok bemutatására, 
utalunk a gyakorlati jogalkalmazók szándékos vagy vét
len mulasztásaira, és körvonalazzuk a per alaposabb jog
történeti feltárásához szükséges főbb teendőket.


