A VÉGREHAJTÁS IS
MEGÉRKEZETT A 21.
SZÁZADBA

Az egészségügyi kényszerhelyzet az élet számos
területén felgyorsította a folyamatok digitalizálását.
Nem kivétel ez alól a közokirat alapján induló
végrehajtási eljárás sem, ahol pár hónapja
¨»ÓªÇĈÇl»ĈkÓĈ»²¥ ¾¶Ĉl²l¶óĈ4l²Ĉw¶kĈkÓĈkĈ
kérdés, hogy maga az aláírás meddig marad valóban

Közokirat: a papírtól a
számítógépes jelig
Mint

minden

dokumentum,
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„írás”.

klasszikusan papír alapon készülnek el. Ezt a felek a
¨ÓÎÓªĈ ª»»Ĉ ²lĈ klîĈ kĈ kÓ»Ĉ »k²»kîĈ ¶Ĉ k kĈ

Mire is jó a közokirat?

hiteles másolatait (az úgynevezett kiadmányokat)
átadja az ügyfeleknek.

A közokirat legfontosabb tulajdonsága, hogy az
közvetlenül végrehajtható. Azaz ha a kötelezett nem
teljesíti a közokiratba foglalt kötelezettségét, akkor a
¥¥¶¾»Ĉ kĈ ¨ÓÎÓª Ĉ kÓ¥ kĈ ² Ĉ »¾{kĈ kĈ
közokiraton alapuló kötelezettség végrehajtásának a
megindítását.
Ezzel
legtöbb
esetben
egy
hosszadalmas bírósági eljárás spórolható meg. A
leggyakrabban banki finanszírozás esetén lehet
közokirattal találkozni, amikor a bank a hitel
»» »Ĉ ²kĈ ªîĈ ¥ÎĈ kÓĈ k{¦¶Ĉ ¨Ó¥²k»vk Ĉ ¶Ĉ
kl²kĈ kĈ »¶Ó²Óª{¶»Ĉ
¶Ó²Óª{¶»óĈ
»»Ĉ

¶Ĉ kĈ
kÓ¥ vk Ĉ

vÓ»¥¶»Ĉ
k¯k Ĉ

²¶{Ĉ k¯w¶¥k»kvk Ĉ ¶Ĉ ¶¥¶Ó¥²Ĉ ª Î¨¶Ĉ kĈ
közokirati forma. Így például közokiratba foglalt,
ªĈ ¶Ó¨ÇÃĈ Îk»¥Ók»Ĉ ¶» Ĉ kĈ v²vk{¦Ĉ
¯²¶{¶Ĉ ÁĈĈ»¾{kĈ» ĈkĈ ĈÓ»ªĈv²ª»Ĉ
kÓĈ k»k v¦óĈĈ¾Îk ¿ÎĈkÇ»kĈÎĈ¯kwĈ¶Ó²¯ªĈ
¥Ĉ ¯¥Ów¦l»îĈ kĈ kÓĈ k{¦¶kĈ kĈ »k²»¥Ól¶l»Ĉ ¨ÓÎÓªĈ

Ĉ¨Ó¥²k»¥Ĉª{¶ Ĉ¶ªĈ¥kĈkÓĈÇ¥»îĈk¥²ĈkĈ
¯k¯²Ĉ kk¯¿Ĉ {¥¾ »¾v¦Ĉ kĈ ¨ÓÎÓªĈ l²Ĉ
elektronikus kiadmányt tudott kiállítani. Azaz
lényegében beszkennelte az eredeti dokumentumot,
k²²kĈ²l»»»Ĉ»²¥ ¾¶Ĉkl²l¶l»Ĉ¶Ĉ{ªvÎÓª»Ĉ¶Ĉ
azt e-akta formájában adta át a feleknek. Legújabban
kÓ¥ vk Ĉl²Ĉ»ª¶ĈÇk Ĉk²²kĈ¶îĈ¥ÎĈkĈ¨ÓÎÓªĈ
eleve elektronikus formában hozza létre a közokiratot.
Ennek feltétele, hogy az aláíró felek mindegyike
rendelkezzen elektronikus aláírással és kézi szignó
helyett ezt biggyessze a nyilatkozatra. Látni kell
kÓ¥ vk îĈ ¥ÎĈ ÓĈ Ĉ Î»»¶»Ĉ ¶Ĉ kĈ ¨ÓÎÓªĈ
ª»»Ĉ  ¶Ĉ ¨»Ó»»¶»îĈ ¶Ĉ ¯{Ĉ kĈ
dokumentum sokszor órákig tartó felolvasását.
O¥Çlvv¯¶²ĈÓ²»Ĉ»l»ĈĈ {ĈÇk Ĉ»ª¶óĈ

Amikor a végrehajtás is
elektronikussá válik

ª»»Ĉ»»»Ĉ Îk»¥Ók»vk Ĉ¶²ĈóĈ
A közokirat igazi funkcióját akkor tölti be, amikor az
azon alapuló követelést a felek végre kívánják hajtani.
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²²Ĉ kĈ ¿»vk Ĉ Ól²¦kĈ ¯k¯²kk¯¥ Ĉ Ç¥»Ĉ »ª¶íĈ
kÓĈ ²{»Ĉ Ĉ kĈ ¨ÓÎÓªĈ ª»»Ĉ ¶ÓÎ¶ Ĉ

¶Ó²¯ª»îĈ¥ÎĈ¨Ó¥²k»kk»ĈÇĈ»²¥ ¾¶k Ĉ
l»»k¶¶lĈ îĈ ÇkÎĈ k²²¦Ĉ ÎvªĈ »²¥ ¾¶Ĉ

kezdeményezte a közokirat végrehajtását annak (és
további szükséges mellékleteinek) a bemutatásával.

kiadmányt kérjenek.

%{ Ĉl¯²¶Ĉâă»ªĈkÓ¥ vk ĈkĈÎÓ»ĈÇl»¥Ó¥»»óĈÓĈ
úgynevezett
elektronikus
kapcsolattartásra
¨»Ó»»Ĉ ÿkÓkÓĈ kk¯Ç»ª Ĉ kĈ kÓ{k¶lĈ
»l²¶k¶l¥îĈlkĈ¶Ó²ÇĈ¶Ĉ¥Ĉ¯Ç¶ªĀĈ¾Îk ¶Ĉ
  »ªĈ Ó{ÇĈ w¶kĈ ¥  Ĉ ¦{¥ Ĉ v Î¿»¥»»Ĉ
kérelemmel kezdeményezhetik a végrehajtási eljárás
megindítását. Nekik ráadásul a végrehajtás alapjául
szolgáló dokumentumokat (így például az adott
közokiratot) is hiteles elektronikus formában kell
benyújtaniuk. Azaz, ha valaki esetleg eddig nem kért
elektronikus kiadmányt (vagy nem elektronikusan írta
klĈ kĈ ¨Ó¥²k»¥»ĀîĈ k kĈ kĈ Ç²k»l¶Ĉ ª»»Ĉ ¶ªĈ
körben kérnie kell közokiratának a digitalizálását, és
csak ezután tudja a végrehajtást megindítani. Ez a
rendelkezés

arra

fogja

ösztönözni

a

Hová vezet az út?
A karanténhelyzet az élet minden területén nagy
lökést adott a digitális és online megoldások
elterjedésének. A végrehajtási eljárások elektronikus
¥²l¥ÓĈ ¨»¶Ĉ Ó»Ĉ kĈ ¥Îkk»¥»Ĉ »¥ÇlvvĈ ²ª¶»óĈ
Ó²»Ĉ kĈ ¯kwĈ ¶Ó²¯ª Ĉ ÿÎĈ ¯{l¾Ĉ vk ¥ kîĈ
¯ ÓÁÎĈ Çlk¥Ól¶¥ kîĈ {Ĉ ªvvă¾»¦vvĈ kĈ
magánszemélyeknek is) érdemes elgondolkozniuk
azon, hogy hosszútávon mennyire életképes még
dokumentumaik valódi fizikai aláírása. A folyamat
végére eljutunk majd oda, amikor a valóban kézzel
aláírt dokumentumok igazi relikviának fognak
számítani.

gazdasági
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