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Tisztelt Dr. Lukics Titanilla !

A r6szemre niegk!ldott 6s az AR-La Magyarorszdg Kft. iiltal Veress Ldszlo reszere adott meghatalmazdson

taliilhat6 Llgyv6di ellenjegyz6shez kapcsoldd6an az aldbbiak16l tudom tiij6koztatni.
Az Ugyv6di Torv6ny az okirati ellenjegyz6s fogalmdt az a15bbiak szerint hatdrozza meg:

,,Az okirati ellen.iegyzds

27.5 (1) Az okirat ellen.ie8yzdsdvel az i.igyv6d bizonyitja, hogy

a) az okirat a felek kinyilvdnitott akaratinak es a jogszabdlyoknak megfelel, 6s

b)86 az okiratban megjelOlt f6l az iratot el6tte vagy helyettese [23. 5 (5) bek.] el6tt irta ali1, illet6leg dliiirdsiit

el6tte vagy helyettese el6tt sajdt kez( aldirjsdnak ismerte el, illetve a min6sltett elektronikus aldfriisdvaltett

ellenjegyzdssel pedig azt, hogy a kiiillit6 mindsitett elektronikus aldirdsiival aliilrt elektronikus okirat tartalma

az i.igyv6d iiltal keszitett elektronikus okirat6val megegyezik.

(2i Az (1) bekezdes b) pontjiiban foglaltakat az ellenjegyztisnek nem kell bizonyitania az olyan alSiro

eset6ben, aki az okiratot k0lfdldbn irta ali, 6s aldirdsit az erre vonatkoz6 jogszabilyok szerint hiteles(lett6k,

vagy akinek az aldir;isdt a kozjegyz6 hitelesitette. Ezt a kiv6telt az 0gyvednek ellenjegyz6s6ben fel keli

t0ntetnie.

(3) Az iigyv6d csak olyan okiratot lSthat el ellenjegyz6ssel, amely a saj6t vagy az irod6ja ktizremfik6des6vel
jott l6tre.

(4)87 Ha az ngyved iiltal ellenjegyzetr okiratban foglalt iognyilatkozat joghatdsiinak kiv;iltiisihoz bk6sAg,

vagy mds hat6sdg olyan eljdrdsa szuks6ges, amelyben a jogi kdpviselet ktjtelez6, a jogi k6pviselet ell6tiis;ra

az okiratot ellenjegyz5 i]gyv6d a jogosult.

27/A.585 (1)S9 Az i]gyv6d a c6g - dltala k6szitett - tetesit6 okiratinak 6s e c6g bejegyz6si (vdltozisbeiegyzesi)

k6relme tovdbbi melldkleteinek elektronikus okirati formdba alakitdsa eset6n, az elektronikus kerelmet

mindsitett elektronikus aldirds6val liua el. Az iigyv6d a mds eljdrds kapcsdn cisszeiillitott elektronikus

k6relem eseteben is az dtalakitott okiratokat magdban fogla16 k6relmet l6tja el min5sitett elektronikus

aljir6sdval. A min6sitett elektronikus aldirdssal az i.rgyv6d bizonyitja, hogy az elektronikus okirat tartalma

megegyezik az eredeti papiralapri okirat6val. ld5b6lyegz6vel csak a telies e-aktdt kell lezdrni.

{2) Az okiratok elektronikus form;iba alakitdsa eset6n az iigyvdd kdteles az eredeti papiralap0 okiratot

(hiteles m:isolatdt) meg6rizni. A kamarai tagsdg megszfin6se eset6n az okiratokat az 0gyvedi levdltdrban kell

elhelyezni."

Ezen tUlaz elleniegyz6s kor6ben egy6rtetmr:i jogi szabdlyozds nincs, azt az Ugyv6di Kamara gyakorlata, illetve

iilliisfoglalilsai alakitottiik ki.

Ezzel kapcsolatosan dll;ispontom szerint az igyvedi ellenjegyzds sordn az i.l8Yv6dnek az erre valS

jogosultsigdt is igazolni kell, melynek igazoldsdra vezette be az Ugyv6di Kamara a szd ra z b6lyegz6t, ameiy
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minden Ligyved eset6ben egyedi sorszdmrnal keriilt el16tdsra, illetve szdrazb6lyegziivel nem is minden
tgyved rendelkezik.
Ezen azonositdsi kdtelezettsdgb6l alakult ki az a joggyakorlat, hogy az ellenjegyzes sordn az okiraton az
i.igyv6deknek a sziirazb6lyegz6ji.iket is el kell helyezni.
A r6szemre megkijldott meghata lmaz.ison szdrazb6lyegzci lenyomat nem talillhat6, ez6rt azt alaki
szempontb6l aggdlyosna k tartom.
Tekintettel arra azonban, ho8y sziirazbelye8zd haszndlatdt mds esetekben kiilon jogszabSlyok ir.i5k e15 - mint
pelddul az ingatlan-nyilvintartdsi es a c6geljiriisl tdrveny - amelyek a jelen esetben megkijlddtt
meghatalmazdsra nem vonatkoznak, az okirat 6rv6nyessege ketseges.

Udvcrzlettel
dr. Jakab.Jinos
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