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Tisztelt Ügyfelünk!
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a Kormány által elrendelt rendkívüli
ítélkezési szünet és annak időtartama alatt a közjegyzők feladatainak ellátása kapcsán az
alábbiakról tájékoztatom Önt.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2020. március 15től rendkívüli ítélkezési szünet került elrendelésre, amely a MOKK álláspontja szerint kiterjed
minden közjegyzői eljárásra. Ugyanakkor hangsúlyozni kívánom, hogy a rendelet nem tiltja
meg az eljárások folytatását, hanem a határidők számítását változtatja meg.
A naprakész információk érdekében a MOKK és a területi közjegyzői kamarák
folyamatosan ellenőrzik a közjegyzői irodák nyitvatartását, működésük folyamatosságát. Eddig
sem a közjegyzői kamarák, sem a közjegyzői eljárást igénybe vevők nem jeleztek nagyobb
fennakadást. A MOKK részére a közjegyző kollégák is azt a visszajelzést adták, hogy továbbra
is zavartalanul működnek, folyamatosan intézik az ügyeiket, így például a fizetési meghagyásos
ügyekben is eljárnak (pl. fizetési meghagyás kibocsátása, végrehajtás elrendelése, egyéb
végzések meghozatala). Személyes megjelenést igénylő esetben azonban azt javasolom, hogy
előzetesen érdeklődjön az adott közjegyzői irodában az ügyfélfogadás rendjéről!
Tájékoztatom továbbá, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet tartama alatt a MOKK az
általa üzemeltetett elektronikus rendszerek (fizetési meghagyásos eljárás, hitelbiztosítéki
nyilvántartás, Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartása, Élettársi
Nyilatkozatok Nyilvántartása, Végrendeletek Országos Nyilvántartása, egyedi azonosításra
kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartása, zálogjogi nyilvántartás)
tekintetében is folyamatosan biztosítja a zavartalan működést, valamint technikai problémák
esetén folyamatosan elérhető a MOKK Ügyfélszolgálat is (fmhinfo@mokk.hu,
hbnyinfo@mokk.hu, gkzonyinfo@mokk.hu, +36-1-231-4008).
Kérem, hogy amennyiben kérdése vagy észrevétele van, esetleg a közjegyzői irodák
nyitvatartása felől érdeklődne, forduljon bizalommal a MOKK Jogi Irodájához a
jogi@kamara.mokk.hu e-mail címen vagy a +36-30-799-0331-es telefonszámon.
Budapest, 2020. március 25.
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