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BEVEZETŐ GONDOLATOK 
 

A határokon átnyúló gazdasági forgalom, az európai uniós szabadságjogok gyakorlásából 

adódó nemzetköziesedő életviszonyok számos jogterületen elengedhetetlenné teszik a nemzeti 

jogok közelítését, a fenti folyamatot gátló tényezők fokozatos lebontását. Az önmagában is 

hihetetlen gyorsasággal fejlődő technika számára ez a folyamat újabb motivációt jelentett 

olyan megoldások és módszerek kifejlesztésére, melyek elősegítik az információcsere 

gyorsulását, ami az említett folyamat egyik motorját képezheti. Látjuk tehát, hogy a címben 

jelzett két modern kori jelenség valójában nem függetleníthető egymástól, sokkal inkább arról 

van szó, hogy az egyes területeken végbemenő változások kölcsönösen előbbre lendítik 

egymást. Ráadásul két olyan területtel állunk szemben, amely a perjognak egy több 

évszázados fejlődési folyamat eredményeképpen előállott, mindezidáig elég stabilnak tűnő, 

klasszikus és kiforrott szabályanyagát állította most kihívások elé. Számos olyan új kérdés 

merült fel, amely a bizonyítás és ezen belül az okirati bizonyítás jogát új alapokra helyezi és 

kikényszeríti a meglevő rendszer újragondolását. 

Az okirat az évezredek folyamán funkcionális szempontból lényegében nem sokat 

változott, fizikai valójában valamelyest, de hosszú időn keresztül ez is pusztán az információt 

magán hordozó anyagot és az előállítás módszerét érintette. A magunk mögött hagyott 

legutóbbi évtized hirtelen fordulatot hozott e téren, hiszen először az okiratok speciális 

válfaját, az értékpapírokat, majd a szélesebb értelemben vett okiratokat is kiszakította a 

„kézzel fogható” fizikai létformájukból, ami alapjaiban változtatta meg a róluk alkotott 

képünket. Az életviszonyok változása kényszerítette ki az új jogi keretek megalkotását, 

amelyet az elektronikus környezet specialitásaira figyelemmel kellett megteremteni. Az eddig 

csak a hagyományos okiratokban gondolkodó magánjogászoktól ez egy alapvető 

szemléletváltást követelt meg, az eddig biztosnak tűnő perjogtudományi talaj kissé meginogni 

látszott, az elektronikus okiratok megfelelő befogadására képes szabályozórendszer 

megalkotásánál a szinte egyetlen fix pontot az okirat által betöltött funkció állandóságában 

ragadhatjuk meg, tehát az anyagától elválasztott, a hagyományostól eltérő módon készített és 

tárolt elektronikus okiratnak a tradicionális párjával a szerepüket tekintve kell azonosnak 

lennie. Ez a funkció lényegében az információ tartós tárolására és hitelt érdemlő visszaadására 

alkalmasságot jelenti. 

Az információs társadalom modern irodatechnikai szövegfeldolgozásai, az elektronikus 

dokumentumok megjelenése kapcsán a legtöbb vitát kiváltó kérdés az ilyen típusú okiratok 
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valódisága és a tartalom integritása. Ezen felül megoldást igényelnek az ilyen létformájú 

okiratok bemutatásának, biztonságos tárolásának a dokumentum jellegéből adódó specifikus 

kérdései is. E témakörben más problémák jelentkeznek, mint a „klasszikus” okirati 

bizonyításnál, amely a hosszú évszázadokon keresztül divergens módon fejlődő perjogi 

kultúrák talaján formálódott és áll ma is, noha némi közelítés tapasztalható az utóbbi években, 

amelynek irányát és mértékét az összehasonlító részben fejti ki a szerző. Tehát az elektronikus 

dokumentumok kérdésköre, mely egy olyan terület, ahol a fokozott nemzetközi jelleg a 

jogintézmény egyik létrehívó tényezőjeként is értékelhető, más problémákat termel ki, hiszen 

itt az újdonság legtöbb tagállam viszonylatában lehetővé tette, hogy az európai szabályozás 

elébe menjen a nemzeti jogalkotásnak. Így elmondható, hogy egységes alapokon alakult ki az 

elektronikus kereskedelem és elektronikus aláírás jogi szabályozásának kerete, de az eltérő 

szemléletű perjogi rendszerek különbözőképpen építették be a dematerializált okiratokat a 

bizonyítási rendszerbe, helyenként nem is okiratként értékelve őket. Eltérő válaszadás 

tapasztalható tehát az egyes perjogi rendszerekben az új jelenségre. A magyar okirati 

bizonyítás befogadta az elektronikus okiratokat, de az elméleti hátterének kidolgozása 

nagyrészt hiányzik. Erre kíván kísérletet tenni a szerző a komparatív kutatások eredményeire 

építkezve és az okirati bizonyítás hagyományos értelemben vett elméleti alapjainak kritikai 

elemzése útján.  

Napjaink másik igencsak aktuális témája a jogharmonizációs folyamatok kérdése jelenti a 

kutatás második nagy pillérét, amely szinte egyetlen területet sem hagy érintetlenül, így az 

okirati bizonyításét sem. Szükségessé vált tehát az okiratoknak az országhatárokat, sokszor a 

különböző jogi kultúrák határait átlépő szabad áramlását gátló tényezők feltérképezése, az 

akadályok lebontására irányuló kezdeményezések bemutatása és az eddigi eredmények 

felvázolása. A jogi kultúrában gyökerező különbségek áthidalása igen bonyolult feladat, 

éppen ezért nem meglepő, hogy a jogharmonizáció, illetve jogegységesítés által érintett 

területek kapcsán egy folyamatos és meglehetősen intenzív fejlődés mellett is jelenleg még 

egyfajta részlegességről és némi inkoherenciáról beszélhetünk. A kérdéskörön belül az 

értekezés elsődlegesen az európai polgári eljárásjognak az okiratok szabad áramlására és 

felhasználására hatással levő eddigi eredményeit igyekszik felmutatni egy logikus rendszert 

kialakítva. E vonatkozásban megfogalmazható, hogy egyes részterületek nagyobb 

kidolgozottságot mutatnak, másütt csupán tendenciák körvonalazhatók. Az értekezésben 

figyelmet fordítunk arra, – hogy ahol és amennyiben lehetséges ezekre a várható fejlődési 

irányokra is rámutassunk. A legtágabban az európai jogegységesítési folyamat és a 

világméretű jogharmonizációs kísérletek vonatkozásában tekinti át a szerző az okiratokra 
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kihatással bíró szabályokat, kilépve azokra a területekre is, amelyet egyébként az 

értekezésben általánosságban nem kíván érinteni. A kitérő célja egy egységes közokirati 

fogalom meghatározásához való közelebb jutás, hiszen az értekezés által egyébként nem 

érintett végrehajtás kérdésköre kapcsán az európai polgári eljárásjogban a közokirat fogalmi 

elemei kapcsán már egyfajta konszenzus körvonalazódik és számos jel arra mutat, hogy 

bizonyos elemek e környezettől, azaz a végrehajtás jogától függetlenedve is elfogadást 

nyerhetnek. Az okiratok szerepének, mibenlétének elsősorban perjogi (bizonyítási) szemléletű 

megközelítése egyedül ebben a fejezetben szélesedik tehát ki, terjeszkedik túl az alapvető 

koncepción, de minden esetben azt kutatva, hol vannak már az okiratokat érintő 

szabályozások az európai polgári eljárásjogban, amelyek kihatással vannak (lehetnek) a 

bizonyításra. A határon átlépő okiratok problémáját taglaló fejezet két fő logikai egységét az 

okiratoknak a joghatás kiváltására alkalmassága és a bizonyításfelvétel, mint az okiratok 

szabad áramlásának két determinánsa adja, az egyes szabályok ehhez rendelten kerülnek 

bemutatásra. Ezen felül vizsgálat tárgyává válik két egymással összefüggést mutató 

harmonizációs kísérlet is, természetszerűleg főképp az okirati bizonyítást érintő részek 

vonatkozásában.  

Tudatában annak, hogy a bizonyítás jogának átfogó közösségiesítése a téma 

összetettségéből következően még hosszú ideig várathat magára, nagy hangsúlyt fektet az 

értekezés más államok nemzeti jogának a témához kapcsolódó összehasonlító elemzésére is. 

Ez egyfelől hozzásegít az egységesítési folyamat jobb megértéséhez, hiszen az ilyen 

munkálatokat mindig komoly összehasonlító jogi bázison nyugszanak. Másrészt gyakorlati 

jelentősége is lehet a külföldi jog ismeretének, mivel a nemzetközi vonatkozású ügyekben 

bizonyos esetekben ez kerül alkalmazásra, tekintettel arra, hogy a bizonyítás joga nem 

kizárólag az eljárásjog által szabályozott, így az anyagi joghoz erősebb kötődést mutató 

néhány kérdésben a lex fori kapcsolóelvének alkalmazhatósága megkérdőjeleződik.  

A fenti vállalások teljesítésére azonban nem kerülhet sor az intézményt érintő általános 

elméleti alapok áttanulmányozása nélkül, amelynek megvalósítását az eddig felsorolt témákat 

megelőzően a hagyományos okiratokra vonatkozó hatályos magyar szabályozás közé 

ágyazottan látta célszerűnek a szerző. A magyar vonatkozásokat egyébiránt három részre 

bontva kezeljük, a változásokkal kevésbé érintett, statikusabb jellegű szabályokat az értekezés 

első részébe rendezve, míg a címben jelzett két problémakör kapcsán a témához rendelten 

tárgyalva azokat. Itt szükséges jeleznünk azt is, hogy a problémák a szabályanyagnak az 

utóbbi évek során bekövetkezett változásokkal érintett ezen részei körül kristályosodnak ki 
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elsődlegesen, ebből következően a jogalkotóhoz címzett javaslatok összesűrűsödése is 

ezekben a fejezetekben várható. 

A témaválasztás aktualitását és fontosságát felvázolni szándékozó eddigi 

gondolatmenetünk főbb elemei adják tehát az értekezés vázát, melynek kiindulópontjául a 

(hagyományos) okirat bizonyításelméleti megközelítését választottuk, amely az első fejezet 

tárgyául szolgál. Ezt követően a dolgozat második nagy pillérét alkotva a jogharmonizációs és 

jogegységesítési folyamatoknak az okiratok szabad áramlására gyakorolt hatása és az uniós 

normák nyomán a magyar jogban bekövetkezett változások kerülnek elemzésre. A harmadik 

részben komplex képet kívánunk nyújtani a technikai kihívásokra adott válaszokról, 

áttekintve a nemzetközi dokumentumokat és az utóbbi évek hazai jogalkotását. Végül a 

negyedik fejezet által egyes külföldi államok nemzeti jogába nyerhet bepillantást az olvasó, 

melynek bemutatását egységes szempontrendszer mentén igyekszünk megvalósítani, amely 

szempontrendszer a fejezetet záró részletes összehasonlító elemzés alapja is. Az értekezés 

végén a kutatás eredményeinek összegzésére teszünk kísérletet. 

Metodológiai szempontból a nemzetközi és komparatív szemlélet túlsúlya vált 

szükségessé a téma jellegére tekintettel. Ennek érvényre juttatását segítette az értekezés 

megszületését megelőző hosszabb külföldi kutatómunka során egybegyűjtött forrásanyag. A 

német nyelvű irodalom feldolgozása szinte minden fejezet kimunkálása során segítette a 

szerzőt, a főként magyar források alapul vételével kifejtett elméleti kérdések kapcsán 

természetszerűleg csak kiegészítő jelleggel. A nemzetközi vonatkozású részek 

feldolgozásában emellett jelentős szerephez jutottak elsődlegesen az angol, kisebb mértékben 

a francia nyelven írott szakkönyvek és tanulmányok. A hagyományos könyvtári kutatómunka 

internetes honlapokról és elektronikus szakfolyóiratokból letölthető anyagok 

tanulmányozásával egészült ki.  

Az elsődlegesen összehasonlító jellegű kutatási módszer az egész munkán átível, jóllehet 

az intenzitása nem egyenletes. Az egyes külföldi államok jogát érintő és a jogharmonizációs 

fejleményeket vizsgáló részekben jelentkezik természetszerűleg a leghatározottabban, 

mindkét helyen elsődlegesen a leíró-elemző módszerrel ötvözve. Ez utóbbi metódus a fentiek 

mellett a hatályos magyar jogot elemző részeknél is szerephez jut, kiemelve azt, hogy az ezzel 

párosuló kritikai szemlélet az elektronikus okiratok és a külföldi okiratok hazai elismerésénél 

jelentkezik a legerőteljesebben.  

 A kiinduló bázisnak szánt, az intézmény elméletét a hatályos magyar szabályozáson 

átszűrő első rész az intézmény szerepét, helyét keresi a perjogban egy összetett vizsgálat 

keretében alapkérdések tisztázásával és összefüggésekre való rávilágítás útján. Az 
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összefüggések vizsgálatának egyik eszköze a történeti szemlélet, amely azonban nem egy 

önálló alfejezethez rendelten, leíró jelleggel kap helyet a munkában, mivel a történeti elemek 

tematikus beépítése célszerűbbnek tűnt, amely a szükségesnek látott helyen, módon és 

mértékben a mondanivaló alátámasztására hivatott, lehetőleg a gondolati ív megtörése nélkül. 

A történeti szemlélet elsődlegesen az elméleti és összehasonlító fejezetre koncentrálódik, de 

nyomokban, utalások formájában másütt is fellelhető. 

A bizonyítás jogának az anyagi joghoz is kötődő jellegéből adódóan néhány helyen 

szükségessé válik a polgári jog szabályaira hivatkoznunk, illetőleg egyes ilyen jellegű 

kérdéseket is elemeznünk. Ezen felül a téma nemzetközi irányultságára tekintettel sokhelyütt 

érintjük a nemzetközi magánjog szabályrendszerét is. A jogági határok átlépése mellett 

bizonyos témák tárgyalása a jogtudomány hatókörén kívülre tekintést szintúgy igényel, ezért 

tetten érhető egyfajta interdiszciplináris szemlélet is pl. az elektronikus okiratok 

kérdéskörében az informatika, a kézírás szakértői vizsgálata kapcsán pedig a 

természettudományok és a pszichológia eredményei felé nyitásban. 



I.  A MAGYAR POLGÁRI PERBELI OKIRATI BIZONYÍTÁS ELMÉLETE ÉS 
NÉHÁNY GYAKORLATI VETÜLETE A HAGYOMÁNYOS OKIRATOK 

SZEMSZÖGÉBŐL 
 

 

1.1.  Az okirati bizonyítás jelentősége 

Az okirat általában maradandóbban, megbízhatóbban tanúsít tényeket, mint egyéb 

bizonyítási eszközök, éppen ezért egyre nagyobb teret kap a jogéletben. Az okiratoknak ezt a 

társadalmi és gazdasági életben egyre fokozódó jelentőségét már a XX. század elején is 

ekként értékelték: „semmi sem jellemzi jobban a modern jogi berendezést, mint az okiratok 

rendkívül nagymérvű felhasználása.”1 A modern jogfejlődés az írásbeli bizonyítékoknak 

kedvez, azok létesítését mozdítja elő: az okiratokhoz rendelt bizonyos előnyök révén arra 

ösztökél, hogy a jogügyletről okiratot állítsanak ki. A gyakorlatban számos alkalommal írásba 

foglalnak szerződéseket bonyolultságukra tekintettel olyan esetben is, ha erre nézve nincs 

kifejezett jogszabályi előírás. Ezzel valójában a jogbiztonság erősödése érhető el, a 

szakirodalom méltán hangsúlyozza az okiratkészítés preventív jogvédelmi és vitamegelőző 

szerepét, hiszen általuk bizonyos perek elkerülhetők, ellenkező esetben viszont az eljárás idő- 

és költségtakarékos lefolytatásának hatékony előmozdítói.2 

Az okiratok „fölénye” részben azon a tényen is nyugszik, hogy jellemzően még a jogvita 

kibontakozása előtt állítják ki őket, ami miatt azok a per kezdetekor már rendelkezésre állnak. 

Emiatt szokták a legegyszerűbb perbeli bizonyítási eszköznek is nevezni az okiratokat,3 

amelyek a fentiek szerint kész, likvid bizonyítékot képeznek, így az okirat általi bizonyítás a 

felmutatással azonnal megvalósulhat.4 Nem a per folyamán keletkező bizonyítékról van tehát 

szó, ebből egyfajta semleges jelleg is következik.5 „Az írásbeli okirat czélja, hogy általa 

kiállítójának bizonyos tényre vonatkozólag tapasztalata, emlékezete, ítélőtehetsége, érzelme 

vagy akaratának kijelentése maradandóvá tétessék.” Eredetileg nem feltétlenül peres célra 

állíttatnak ki az okiratok, de tipikus indíték a jogok és kötelezettségek szerzése, amelyek a 

későbbi időkre is kihatnak és amelyek vonatkozásában bizonyítékra van szükség, 

maradandóvá tételre úgy „hogy annak idején a jog érvényesítése vagy védelme meg ne 

hiúsíttathassék.”6 

                                                
1 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 423. p. 
2 TÉRFY: 560. p. 
3 BALOGH: 10. p., MAGYARY 1902B: 18. p. 
4 ZLINSZKY IMRE: 535. p. 
5 BAJONS 2003B: 847-848. p. 
6 Vö. ZLINSZKY IMRE: 329, 358. p. 
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A per során bizonyítandó tények jellemzően múltbeliek, emiatt közvetlenül nem válnak a 

bíróság számára érzékelhetővé, így általában csak ún. bizonyító tény segítségével 

következtethet a bizonyítandó tényre. A bizonyító tény az okirat esetében a tárgyban 

lerögzített nyilatkozat, azaz az okirat tartalma.7 Az okiratok mint bizonyítási eszközök 

fontossága azon tulajdonságukból ered, hogy hosszú ideig, akár több emberöltőn át képesek 

őrizni és megbízható módon visszaadni a megtett és bennük foglalt nyilatkozatot. Ezzel 

szemben többi bizonyítási eszköz esetében hiányzik ez a tartósság, és az időmúlás az 

információ visszanyerésének esélyeit csökkenti: a tanúk emlékezete halványul, illetve a 

tanúvallomás megtétele előtt meghalhatnak, ismeretlen helyre költözhetnek, netán nem 

hajlandóak vallomást tenni az adott perben, az esetleges szemletárgyak pedig 

megváltozhatnak, illetve elenyészhetnek.8 

Az okirati bizonyítás megbízhatósága, az okiratba vetett általános bizalom az idők 

folyamán a kultúra és a közgondolkodás szerves részévé vált, amit mi sem bizonyít jobban, 

hogy számos nyelvben szólások formájában él e vélekedés, illetve irodalmi emlékek is őrzik.9 

Az okiratok jelentősége azonban jóval túlmutat a polgári perjogon, sokoldalú 

felhasználhatóságuk révén nemcsak a polgári jogvitákban jutnak szerephez, hanem a jogélet 

számos más területén is.  

 

1.1.1. Az okirati bizonyítás jelentőségében bekövetkezett változások felvázolása 

A jogintézmény szerepére utaló első írásos emlékeink az ókorból származóak. Már 

Hammurabi törvénykönyve tartalmaz néhány rendelkezést az okiratok kapcsán, de az 

egyiptomi, azték, ó-indiai jogban is vannak az intézmény létezését igazoló nyomok.10 A római 

jog marginális területének számított az okiratok szabályozása, alapvetően kisebb mértékű 

kidolgozottság jellemezte, mint a jog más területeit.11 A római perjogban a császárkor vége 

jelentett bizonyos mértékben fordulópontot, ekkorra tehető az írásbeliség térnyerése a perben, 

ezzel egyidejűleg az okirati bizonyítás dominanciájának kialakulása, amelyet a 

                                                
7 FARKAS 1956: 163. p. 
8 GAÁR VILMOS 1898: Okirat. In: MÁRKUS DEZSŐ (szerk.): Magyar Jogi Lexikon. V. kötet, Budapest 1898. 692-
693. p. 
9 A már közhelyszerű „Verba volant, scripta manent.” mondáson túl az emberi kultúra szinte minden rétegéből 
hozhatnánk erre példákat. Ilyen lehet az ún. plattdeutsch nyelvjárás egyik szólása: „Wat schriwt – bliwt.” („A 
leírottak megmaradnak.”) NAGEL 1967: 323. p. De a világirodalomban is számos utalást találhatunk e 
gondolatkörben mozogva, így pl. GOETHE Faustjának I. részében: „Denn, was man schwarz auf weiss besitzt, 
kann man getrost nach Hause tragen.” (Márton László fordításában: „Amit az ember lejegyez, azt mindig haza 
lehet vinni.”) 
10 HÁMORI 1970A: 599. p. 
11 MAGYARY 1902B: 5. p. 
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tanúbizonyításba vetett bizalom megingása válthatott ki. A korábban jellemző szabad 

mérlegelés ezidőtájt némiképp szűkebb keretek közé szorul.12 

Jóval nagyobb jelentőségre tettek szert az okiratok a történelem későbbi korszakaiban, 

amikor egy a középkorban megindult folyamat révén a bizonyító eszközkénti szerepük 

növekedése mellett egyre inkább az érvényesség feltételévé is váltak egyes jogügyletek 

viszonylatában.13 

 Míg a középkori európai jogfejlődés egyik fontos tényezőjét képező frank perjogban az 

okiratok igen korán önálló fejlődési útra léptek, egy idő után kezdték őket előnyben 

részesíteni az ún. irracionális bizonyítási eszközökkel szemben, addig a középkori magyar 

perjogra nagy hatással bíró germán jog más utat járt be.14 A magyar középkor kezdetén is az 

okiratok bizonyos mértékű visszaszorulása volt tapasztalható, mely rendszeren az első rést az 

okleveleknek a birtokadományozások kapcsán betöltött fokozódó szerepe ütötte. Más európai 

államokhoz hasonlóan Magyarországon a XIII. századtól az oklevelek a bizonyítási eszközök 

között már egyfajta privilegizált szerepet töltöttek be: a polgári perben a „bizonyítás 

legfontosabb és egyben legbiztosabb eszközei az oklevelek lettek,”15 és főszabályként 

elmondható róluk, hogy ekkorra már önálló bizonyító erővel bírtak, nem igényelték már a 

tanúkkal, ill. esküvel történő megerősítést. Az okleveleknek a jogéletben betöltött jelentős 

szerepét támasztják alá a következő tények is. „Családi jogok védelmére alkalmas okleveleket 

szerezni, azokat szorgosan őrizni és per esetén felmutatni fontos családi kötelességek voltak,” 

sőt ez időben az okiratok eltitkolása bűncselekmény (hatalmaskodás) számba ment.16 

„Az előbbi időponttól kezdve egy folyamatosnak mondható fejlődés volt tapasztalható az 

okirati bizonyítás tekintetében a magyar perjogban. A közokiratok körének bővülése, a 

magánokiratok használatának elterjedése, ill. mindezek bizonyító erejének növekedése, a 

                                                
12 KASER / HACKL: 117, 120, 369, 491-492, 600-601. p., ZLINSZKY IMRE: 5-6, 12, 336. p., KENGYEL 2003C: 59. 
p., vö.: WENGER: 191-192., 284-285. p. 
13 MAGYARY 1902B: 6. p. 
14 BRUNNER: 392-393. p., MAGYARY/ NIZSALOVSZKY: 23. p., KENGYEL 2003C: 59, 64. p. 
15 E szerep kialakulásához jelentős mértékben hozzájárult tehát az úri birtokok körülhatárolása és ennek 
oklevélben történő rögzítése, valamint a kiváltságok írásba foglalásának elterjedése. BÓNIS/DEGRÉ/VARGA: 26. 
p., vö: HAJNIK: 341. p. Az okiratok sokféle pertípusban felhasználhatók voltak, de feltétlenül ilyen módon kellett 
bizonyítani az olyan perekben, amelyek középpontjában valamilyen jogkérdés állt (pl. tulajdonjog körüli vita). 
BÓNIS/DEGRÉ/VARGA: 40. p. 
16 HAJNIK: 341, 347. p. Erre utaló szabályok későbbi dokumentumokban is találhatók, pl. Werbőczy 
Hármaskönyve a következőképpen határozta meg a fiúk kötelességét a leányokkal szemben olyan oklevelek 
tekintetében, amelyek mindkét ágra szóló birtokokra vonatkoztak: „[…] az okiratoknak gondját a legidősebb 
fitestvér viseli. És ugyanezt kell értenünk a levelek és okiratok megőrzésére nézve is, t.i.: hogy a fekvő 
jószágokat és birtokjogokat érintő és illető leveleket és okiratokat megőrzésre nem a legidősebb leánynak, hanem 
a legidősebb fiúnak kell átadni, habár annál ifjabb volna is, melyeket mindig e fiúk, azaz fitestvérek legidősbike 
szokott gondozni. […] 3.§.  A leányok pedig az ország rendes bírái előtt maguknak, a mindkét ágra néző fekvő 
jószágokat illető levelek és okiratok átiratát, vagy mását vehetik és fitestvéreik tartoznak nekik azokat kiadni.” 
Tripartitum I.R. 42.c. 
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hiteles helyek kialakulása és szerepük az akkori közéletben jelentették azt az első és nagyon 

jelentős lépéseket azon az úton, amely – majd a későbbi századokban történő változásokkal 

együtt – egy modern perjogi intézmény kialakulásához vezetett.”17  

A XVII-XVIII. századig a polgári pert Európa-szerte az írásbeliség, kötött bizonyítás 

jellemzi, a modern polgári per kialakulásának útján a fordulópontot az 1806. évi Code de 

procédure civile jelentette.18 A modern magyar perjog kialakulása azonban XIX. század 

végéig váratott magára. Ebben az 1868. évi LIV. törvénycikkbe foglalt polgári törvénykezési 

rendtartás sem hozott nagyobb változást, a valódi áttörés a sommás eljárásról szóló 1893. évi 

törvény volt, melynek „igazi jelentősége abban állt, hogy előmozdította a modern perjogi 

alapelvek érvényre jutását”.19 Ennek kiteljesedése az 1911. évi polgári perrendtartásban 

valósult meg, melyet követően hosszú évtizedekig, egészen az elektronikus okiratok 

térnyeréséig nem találunk az okirati bizonyítás szerepét lényegesen befolyásoló módosítást. 

 

1.1.2. Az okirati „privilégiumok” és megalapozottságuk 

Sárffy Andor a múlt század negyvenes éveiben vetette papírra a következő mondatot, 

amely igen szemléletesen és reálisan foglalja össze az okirati bizonyíték „elsődlegességének” 

gyakorlati jelentőségét: „Biztosíték az […] okirat azért, mert akinek teljes bizonyító erejű 

okirata van, az – amennyire emberileg lehetséges – nyugodt lehet afelől, hogy a benne 

bizonyított jogi tényt a bíróságok és más hatóságok valónak el fogják fogadni.”20 Ez állítás 

magában foglalja a szakirodalom által legmegbízhatóbb bizonyítási eszköznek tekintett 

okiratokhoz fűződő „privilégiumok” célját és gyakorlati következményeit, egyidejűleg 

finoman jelezve, hogy ezek a kiváltságok nem minden korlátozás nélkül illetik meg a 

kérdéses bizonyítási eszközöket.  

                                                
17 HARSÁGI 2001A: 137. p. Ebben az időszakban megfigyelhető volt egy további tendencia is: az országos 
természetű bírói működést kifejtő országos főméltóságok saját pecsétjük alatt adhattak ki okleveleket és egyéb 
ítéleteket. Már az Árpád-házi királyok idejében felhatalmazták az alispánokat és szolgabírákat is arra, hogy 
okleveleket állítsanak ki. Mindezek mellett a királyi pecsét közhitelességének kizárólagosságát nemcsak a hiteles 
helyek oklevél kiállítási joga törte át, hanem a szabad városok pecsétjei is a XIII. században léptek a közhitelessé 
válás útjára. (Sopron városa pl. 1330-ban pecsétkészítés jogot kapott Károly Róberttől). Különbséget kell 
tennünk azonban a hiteles helyek vagy az ország nagybírói által kiállított ill. a városok pecsétjével ellátott 
oklevelek között. Míg az előbbiek bármely jogügyletet országos hitelességgel bizonyítanak, az utóbbiak csak a 
városi életben és a városi bíróság előtt felmerülő ügyek bizonyítására alkalmasak. A király a hiteles 
pecsétjogával felruházott más közösségeket is, így például az erdélyi szászokét. A hiteles pecséttel ellátott 
oklevelek teljes bizonyító erejű közokiratnak számítottak, kivéve, ha hamis avagy szabálytalan voltukra fény 
derült. HAJNIK: 343-351. p. 
18 KENGYEL 2003C: 60. p. A folyamatnak az előzményekre, a keletkezés- és hatástörténetre is kitérő komplex 
elemzését ld. uő. 2003A: 25-46. p. 
19 KENGYEL 2003C: 65. p. 
20 SÁRFFY: 279. p. 
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Az okiratokhoz bizonyos privilégiumokat rendelt a jogalkotó, amelyek kötöttségi 

elemként jelentkeznek a szabad bizonyítási rendszerben, ilyen például a meghatározott 

okiratoknak tulajdonított teljes bizonyító erő. Ide tartozik az okirattal való bizonyítás 

kizárólagosságának lehetővé tétele is: olyan tényállásra vonatkozóan, amely okirattal 

bizonyítható, a bíróság az egyéb bizonyítást mellőzheti (Pp. 193. §). Ez a szabály azonban 

nem áll szemben a szabad bizonyítás elvével, mivel a megengedő jellegű szövegezésből 

következően a bíróság szabadon dönti el, hogy alkalmazza-e a szóban forgó szakaszt. Farkas 

József szerint e paragrafus keretében az okiratok előnyének biztosítását „perrendtartásunk 

nagyon enyhén és nem nagyon hatásosan teszi.”21 

Az okiratok privilegizált szerephez juttatása nem újkeletű a polgári perjogban ugyanúgy, 

mint a cél sem, amelyen az “előjogok” alapulnak. E kérdésről Térfy a következőket írta a múlt 

század elején: “A bizonyítékok szabad mérlegelésének szabálya alól több tekintetben kivételt 

tesz a Pp. az okiratokra nézve. Minthogy az okirat a forgalomban biztosítékul (cautio) is 

szolgál, amelyről a felek jogaik bizonyítása végett előre gondoskodnak, ennélfogva egyrészről 

meg kell állapítani azt az alakot, amely ilynemű biztosítékot nyújt, másrészről az ily alakban 

kiállított okiratot ki kell venni a bíró szabad mérlegelése alól, nehogy a fél az okiratba 

helyezett bizalmában csalódhassék. […] A jogpolitika egyik fontos feladata pedig az, hogy az 

okiratoknak bizonyos előnyökkel felruházásával azok kiállítására buzdítson, mert azokkal a 

jogbiztonság erősödik, a perek rövidebbekké és kevésbé költségesekké lesznek.”22 

Mind a bizonyító erővel kapcsolatos kötöttségek, mind pedig a más bizonyítékok 

mellőzésének lehetősége fellelhető volt már a Plósz-féle Pp. rendelkezései között is (315, 317, 

330.§), a törvényjavaslathoz fűzött részletes indoklásból kiviláglik, hogy az okirati 

kiváltságokat azért sem tartja a jogalkotó megalapozatlannak, mert azok jelentősége, az 

okiratba foglalás következményei már régóta beivódtak a köztudatba: „Az anyagi jog, az 

igazság nem szenved emiatt rövidséget, mert az okiratokra nézve régi idők óta kifejlődtek oly 

formák, amelyek az általános felfogás szerint annak kifejezésére szolgálnak, hogy az okirat 

kiállítója annak tartalmát elfogadja.”23 

Az okiratoknak a polgári peres bizonyítási eljárásban betöltött szerepe kapcsán a német 

szakirodalomban Balzer a következő, nálunk is teljes mértékben helytálló megállapításokat 

teszi: az okiratok a bíróság előtt bemutatott bizonyítási eszközök közül a legszemléletesebbek 

                                                
21 FARKAS 1987B: 74. p. 
22 TÉRFY: 560. p. 
23 A Plósz-féle Pp. vonatkozásában a törvényjavaslat indokolásából (3. cím, 10. fejezet) kiemelt gondolatok 
Balogh Béla 1935-ös munkájában. BALOGH: 9-10. p. 
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és „átütő erővel” bíróak, értékük a hozzájuk kapcsolódó vélelmekben keresendő, amelyeket a 

szóbeli megállapodások természetszerűleg nélkülöznek.  

A bizonyos okiratfajtákhoz rendelt meghatározott bizonyító erő némiképp cizellálja a 

bizonyítás megszokott menetét. Anélkül, hogy az értekezés külön alfejezetének tárgyát 

képező bizonyító erő kérdésének részletezésébe bocsátkoznánk engedtessék meg néhány 

specifikum felvázolása. Korábban azt a megállapítást tettük, hogy az okirati bizonyítás a 

legegyszerűbb formája a bizonyításnak. Ez elsődlegesen abban az esetben igaz, amennyiben a 

bizonyítás arra irányul, hogy a kiállító az okiratban foglalt nyilatkozatot megtette-e, hiszen 

ilyenkor a bizonyításfelvétel az okirat felmutatásával és valódiságának megállapításával be is 

végződik. Ilyen esetekben vitathatatlanul a legmegbízhatóbb bizonyítási eszköz az okirat. 

Ami ezt követheti, az már a tartalmi értékelése, értelmezése a nyilatkozatnak, vagyis az okirat 

jogi értékelése, ill. esetlegesen az anyagi jog alapján történő megtámadása. Másként alakul a 

helyzet, ha a bizonyítás tárgyával nem ennyire közvetlen a kapcsolata az okiratnak, tehát nem 

maga az okiratba foglalt nyilatkozat a bizonyítás tárgya, hanem az csak egy indícium (pl. 

számlák, igazolások stb.). Ilyenkor az okirat egy a jogviszonyhoz kapcsolódó másik tényt (pl. 

a fizetést) bizonyíthatja, de a bizonyítás tárgyát illetően (pl. adott szerződéses jogviszony 

létrejötte) a bíróság alapvetően szabadon mérlegel, ez esetben a jogviszonyt keletkeztető 

nyilatkozattétel és annak tartalma szempontjából nem kapcsolódik eleve „magasabb” 

bizonyító erő az adott okirathoz.24 

A bizonyító eszközök közül a törvény által „legtöbbre értékelt”25 okiratok kiváltságos 

helyzetbe juttatásának sokféle módja ismert a fentieken túl is, pl. az okirati kényszer mint a 

bizonyíthatóság előfeltétele, ilyen szabály azonban jelenleg a magyar polgári perjogban nem 

található. Az anyagi jog viszont az értékpapírok kapcsán – kevés kivételtől eltekintve – a 

követelés érvényesítésének és bizonyításának előfeltételeként említi az értékpapír birtoklását, 

ami tulajdonképpen ebben a körben az értékpapírral, mint az okirat egy válfajával való 

bizonyítás szükségszerűségét vonja maga után.26 Emellett a nemperes eljárások egy jelentős 

részénél is kötöttség jellemzi a bizonyítást: kizárólag az okirati bizonyítás a megengedett,27 

így pl. a cégbírósági és elvileg a hagyatéki eljárásban. Az okirati kényszer  fogalmától el kell 

határolnunk a formakényszer fogalmát, amely jogügyletek érvényes létrejöttének jogszabályi 

előfeltétele lehet, de nem jelenti egyben a más típusú bizonyítási eszköz 

megengedhetetlenségét is. A legutóbbi évtizedekben mindenesetre megfigyelhető a formai 

                                                
24 A német kommentárírók alapgondolatainak a magyar szabályozásra vetítésével. vö.: STEIN/JONAS: 425. p. 
25 SÁRFFY: 252. p. 
26 vö.: FARKAS 1987B: 74. p. A kérdéskör részletesebb kibontása egy későbbi fejezet tárgya. 
27 KENGYEL 2003B: 8. p. 
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előírásoknak egy ismételt előretörése. A jelenség nem kizárólag hazai viszonylatban 

érvényesül, Zweigert és Kötz jogösszehasonlítással foglalkozó könyvében különösen 

Franciaország kerül e tekintetben kiemelésre, ahol a formalizmusnak szintén egyfajta 

reneszánsza kezdődött meg.28 Hazánkban az utóbbi évek gyakorlatában a legerőteljesebb 

növekedés a közjegyzői okiratok szerepénél észlelhető. Ez a tendencia azzal is magyarázható, 

hogy a piacgazdaság megjelenését kísérő szaporodó visszaélések visszaszorításának egyik 

alkalmas eszköze lehet a közjegyzői okiratba foglalás előírása. Mindezeken felül a közjegyzői 

okirat szerepét pergazdaságossági szempontból sem szabad lebecsülni, ugyanis a perek 

gyorsabb befejezését sokszor elősegítő, illetve a közvetlen végrehajthatóság révén egyes 

perek elkerülését lehetővé tevő közjegyzői okirat bizonyos mértékben az igazságszolgáltatás 

tehermentesítését is szolgálja.29 Ez utóbbi lehetőség kapcsán – amely garanciális szabályok 

nélkül nem működhet megfelelően – Gáspárdy professzor némi indokolt szkepticizmussal 

nyilatkozott a polgári per idődimenzióit taglaló akadémiai doktori értekezésében: „Magára 

vonhatja a figyelmet az a körülmény is, hogy a végrehajtható okirat kiállításának alapjául 

szolgáló jogi tények egy egész sorában […] az igazságszolgáltató szerv érdemi kontrollja 

nincs mögöttesen jelen, holott a jogalkotó merészen az állami kikényszeríthetőség rangjára 

emeli az ilyen jogi tényeken sarkalló követeléseket is.”30 

Itt kell utalnunk még az előzetes végrehajthatóság kérdésére, amely a közokiratban vagy 

teljes bizonyító erejű magánokirati formában vállalt kötelezettség kapcsán hozott marasztaló 

ítéletek esetén is lehetővé válik, amennyiben a releváns körülményeket a fenti formájú 

okiratok valamelyikének bemutatásával bizonyították a perben. 

A peres eljárás hatókörében maradva az okiratok fontossága kapcsán érdemes felidézni a 

Pp. 249. § (3) bek. eredeti szövegét, amely a Legfelsőbb Bíróság előtti fellebbezési eljárásban 

a bizonyítást elsődlegesen az okirati bizonyításra korlátozta. Ez a rendelkezés azonban a Pp. 

hatályba lépését követően csak néhány évig tartotta magát. Hasonló helyzet állt elő a 

felülvizsgálat kapcsán is, mely vonatkozásában a Pp. 275. § (1) bek. 1997. december 31. 

napjáig hatályos rendelkezése szűk körben, az okirati bizonyításra kiterjedően megengedte a 

bizonyítást. 

Az okiratokba vetett bizalom megőrzése és fokozása végett a büntetőjog is körülbástyázza 

a jogintézményt: a Btk. pönalizálja egyrészt a közokirathamisítást, illetve a magánokirat- 

hamisítást, másrészt az okiratokkal való visszaélést is. Természetesen ilyen büntetőjogi 

                                                
28 ZWEIGERT/KÖTZ: 373. p. 
29 HARSÁGI 2000: 368-369. p. 
30 GÁSPÁRDY 1989: 69. p., Ld. még jelen értekezésben a közokiratok bizonyító erejével és a közjegyzői okirattal 
szembeni ellenbizonyítással kapcsolatban kifejtetteket (1.6.1. alfejezet). 
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védettséget más bizonyítási eszközök is élvezhetnek, gondoljunk csak a hamis tanúvallomás, 

illetőleg a hamis szakértői vélemény adását érintő büntetőjogi fenyegetettségre, amelyre a 

bizonyítási eszközként szereplő személyt előre figyelmeztetni kell. 

A peres eljárásokon túl számos más területen is szerephez jutnak az okiratok, így pl. 

közhiteles nyilvántartásokba való bejegyzés alapját képezik. Az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló törvény „okirat elveként” nevesített princípiuma kimondja, hogy az ingatlan-

nyilvántartásba jog és jogilag jelentős tény bejegyzésére, adatok átvezetésére csak 

jogszabályban meghatározott okirat vagy hatósági határozat alapján kerülhet sor (Inytv. 8. §). 

 

1.2. Az okirati bizonyításnak a bizonyítás rendszerébe épülése az alapelvek tükrében 

Az okirati bizonyítás intézményének a polgári perbeli bizonyítás rendszerébe történő 

beépülésének bemutatása az egész Polgári perrendtartást átható alapelvek segítségül 

hívásával, ezeken keresztül tűnik a legcélszerűbbnek. „[…] az alapelvek tudományágon belüli 

érvényesülése szükségképpen általános, de nem egyenletes. […] a disciplina teljes egészében, 

minden részletében hatnak és érvényesek. Ám elosztásuk nem azonos intenzitású, mert 

mondanivalóik és hatásuk a tudomány egy-egy területén nyomatékosabban, ismét más 

területén kisebb súllyal – nem egyszer alig, vagy csak közvetetten kimutathatólag – 

jelentkeznek. Előbbi esetben ott, ahol azt a tudományág tételeinek jobb és hathatósabb 

kifejtése szükségképpen megkívánja, utóbbi esetben ott, ahol erre – az adott viszonyok között 

– nincs, vagy csak minimális mértékben van szükség.”31 

A bizonyítás joga a számos más eljárásjogi szabályanyag között azért kerül a 

középpontba, mert kiemelkedő jelentőséggel bír az anyagi jog érvényesítése terén,32 „ […] 

perrendünk súlypontja – minden más európai perrenddel azonos módon – a bizonyítás, illetve 

az ezzel kapcsolatos sokirányú tevékenység.”33 Nagel a bizonyítást egyenesen a per 

gerincének nevezi.34 A tárgyaláson a fő feladat a bizonyításfelvétel, amelyet alapvetően a 

tárgyalásba integráltan folytat le az eljáró bíróság.35 Coester-Waltjen szerint a 

joggyakorlatban a bizonyítás és az azt szabályozó előírások a polgári per „szívét” jelenítik 

meg: itt érkezik el az eljárásnak az a szakasza, amelytől általában a jogvita kimenetelét 

alapjaiban befolyásoló fordulatot várhatjuk, melynek során egyfajta „váltóállítás” mehet 

                                                
31 NOVÁK 1994: 552. p. 
32 REITHMANN: 1. p. 
33 NOVÁK 2003: 158. p. 
34 NAGEL 1967: 20. p. 
35 RECHBERGER/SIMOTTA: 363. p. 
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végbe.36 Az esetek döntő többségében a bizonyítás eredményessége előfeltétele a 

megalapozott jogvédelem nyújtásának, vagyis annak, hogy a per elérhesse a célját.37 

A per középpontjában álló bizonyítás során az alapelvek különös jelentőségre tesznek 

szert, a szabad bizonyítás elve, a tárgyalási elv és a közvetlenség elve jut főszerephez, jóllehet 

tulajdonképpen minden alapelv kihatással van a bizonyítási tevékenységre.  

 

1.2.1. Az okirati bizonyítás kötöttségei és a szabad bizonyítási rendszer 

„A polgári per bizonyítási eljárása voltaképpen nincsen szigorú módszertani szabályokhoz 

kötve, sőt a szabad bizonyítás elve éppen tagadja és tilalmazza a kötött bizonyítást, a 

bizonyítási eszközök bizonyítási erősségének meghatározását”.38 A szabad bizonyítási 

rendszerben a bíróság döntésére van bízva, hogy a tényállás megállapítása érdekében milyen 

bizonyítási eszközöket használ fel, illetve melyik bizonyítási mód alkalmazását tartja az adott 

ügyben célszerűnek, a szabad bizonyítási rendszerben a törvény az egyes bizonyítékok 

bizonyító erejének mérlegelését a bíróság belátására bízza. “A szabad bizonyítási rendszert az 

teszi szükségessé, hogy a bizonyító tények bizonyító erejét előre megállapítani rendszerint 

nem lehet, ennélfogva célszerűbb a bíróságra bízni, hogy belőlük minő következtetést vonjon 

a bizonyítandó tényekre.”39 „A szabad bizonyítási rendszer azonban sem a feleknek 

(beavatkozónak), sem a bíróságnak parttalan mozgásteret nem biztosít. Az előbbieket köti a 

jóhiszemű pervitel követelménye, a bíróságot pedig azok a szabályok kötik, amelyekre a Pp. 

mint kivételekre utal. […] A törvény mind az alakszerű bizonyítási szabályok, mind a 

bizonyítás meghatározott módja, mind a meghatározott bizonyító (mai szóhasználatunkban: 

„bizonyítási”) eszközök körében, bár korántsem azonos mértékben, kötelező vagy 

iránymutató (programjellegű) normákkal szegélyezi a bíróság eljárását. […] A bizonyítási 

szabályok abban az értelemben tulajdonképpen mindig „alakszerűek”, hogy a bizonyítási 

eszköz bejelentése, a bizonyítás elrendelése, a bizonyítási kérelem elutasítása, a bizonyítás 

felvétele, továbbá eredményének, illetve lefolytatásának jegyzőkönyvi rögzítése perjogilag 

kötött rendben történik.”40 

A szabad bizonyítás elvén alapuló Pp. igen kis számban tartalmaz olyan rendelkezéseket, 

amelyek megsértése az adott bizonyíték jogellenességét eredményezné. A jogellenesen 

megszerzett bizonyíték felhasználása kapcsán a Pp. nem tartalmaz olyan típusú 

                                                
36 COESTER-WALTJEN: 1. p. 
37 FARKAS 1987A: V. p. 
38 GYEKICKY: 287. p. 
39 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 403. p. 
40 GÁSPÁRDY 1999: 26. p. 
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generálkalauzulákat, mint a Be. A tiltó szabályok a tanúvallomás és a szakértői vélemény köré 

sűrűsödnek, de a többi területen az általános és speciális tilalom hiánya bizonytalansághoz 

vezet az olyan peren kívül felmerülő jogellenesség kapcsán,41 mint pl. az okirat ellopása, 

elektronikus levél megszerzése a levelezőrendszerhez való jogosulatlan hozzáférés útján. 

Farkas József a jogellenesen – tulajdonképpen a személyiségi jogok megsértésével – előállott 

bizonyítékot megengedhetőnek tekintette (pl. ellopott szerelmes levél), de ezt élesen 

elhatárolandónak tartotta azoktól a jogellenesen magatartásoktól, amelyek az okirat 

valódiságát vagy hamisítatlanságát sértik.42 Székely a titkos hangfelvételekről írt 

tanulmányában elutasítja a személyiségi jog megsértésével szerzett bizonyítékok 

elfogadhatóságát.43 Gáspárdy László a szabad bizonyítási rendszer éthoszához tartozónak véli, 

hogy a jogellenesen megszerzett bizonyítékot a perben ne lehessen felhasználni. „A szabad 

bizonyítás elvét sem lehet akként értelmezni, hogy a felek minden korlátozás nélkül, 

bármilyen eredetű és tartalmú eszközt felhasználhatnak az igényük érvényesítése érdekében.” 

Alátámasztásul a bírósági gyakorlatra hivatkozik, amelyek ugyan konkrét helyzetek 

tekintetében mondta ki a jogellenesen előállott bizonyítási eszköz megengedhetetlenségét, de 

kihangsúlyozza, hogy  ezeknek a megállapításoknak „komoly elvi általános jelentőség” 

tulajdonítható.44 

A szabad bizonyítás általános szabályként fogalmazódik meg a Pp.-ben, vannak azonban 

esetek, amikor már előre, elvontan is meg lehet határozni valamely bizonyítási eszköz 

bizonyító erejét.45 Ilyenkor alkalmaz a törvény a kötöttségi elemeket a bizonyításban, mely a 

modern perrendtartásokban csak kivételként jelentkezik.  

Sárffy Andor a szabad és a kötött bizonyítási rendszert a meggyőzés, meggyőződés, mint 

kulcsfogalmak mentén választja szét. Ezt a gondolatmenetet követve szabad a bizonyításról 

beszélünk, ha azt a tényt fogadja el a bíró valónak, amelynek valóságáról meggyőződött. 

Amennyiben a bíróság köteles valamilyen tényt az ítélete alapjául elfogadni, már kötöttségről 

van szó.46 A szabad meggyőződés szerinti döntés azt jelenti, hogy a bírót pusztán az 

általánosan érvényes logikai, természeti és tapasztalati törvények kötik, de egyébként a per 

                                                
41 KENGYEL 1999A: 372. p.  
42 FARKAS 1987A: 92. p. 
43 SZÉKELY: 605, 608-609. p. 
44 GÁSPÁRDY 1999: 27. p. A bíróságnak az igazság kiderítését célzó kötelezettsége nem jelenti azt, hogy 
korlátozás nélkül, más jogszabályok rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva, bármilyen bizonyítást elrendelhetne, 
illetőleg bármilyen bizonyítási eszközt felhasználhatna. A szabad bizonyítás elvét sem lehet akként értelmezni, 
hogy a felek minden korlátozás nélkül, bármilyen eredetű és tartalmú eszközt felhasználhatnak az igényük 
érvényesítése érdekében [BH 1997.53.]. Magnetofonszalagra rögzített nyilatkozat nem fogadható el 
bizonyítékként anélkül, hogy a felvétel készítésének körülményeit tisztázták volna [BH 1987.122. III.]. 
45 SÁRFFY: 249. p. 
46 SÁRFFY: 248. p. 
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során szerzett ismeretanyag tekintetében az egyéni megítélése szerint mérlegel törvényi 

bizonyítási kötöttségektől mentesen.47 A bírói meggyőződés kialakítás racionálisan követhető 

is kell, hogy legyen,48 hogy adott esetben ki tudja állni a másodfok próbáját. 

A szabad bizonyítási rendszerben egy állítás abban az esetben tekinthető bizonyítottnak, 

amennyiben a bíróság annak valóságáról megbizonyosodott. Nem lehet azonban a bíróságot 

teljesíthetetlen követelmények elé állítani. Mivel az abszolút bizonyosság ritkán érhető el és 

az ellenkező lehetősége teljességgel rendszerint nem zárható ki, a bizonyosság megkívánt 

fokát a gyakorlati élet realitásaihoz mérten kell meghatározni. Ez egy az életviszonyokat 

tisztán átlátni képes ember számára a valószínűség olyan magas fokát jelenti, amely a 

kétségeit háttérbe szorítja (anélkül, hogy teljesen kizárná).49 Az okiratok megbízhatóságuknál 

fogva bizonyos előfeltételek teljesülése esetén rendszerint alkalmasak egy ilyen fokú 

bizonyosság kialakítására. Ez a több évszázados megfigyelés oda vezetett, hogy vélelmek 

kialakítása útján, mintegy állandósították e nézet érvényre jutását, meghagyva azonban az 

ellenbizonyítás lehetőségét.  

A kötött bizonyítási rendszerben a bizonyítékok bizonyító ereje előre meghatározott, adott 

a bizonyítás módja és az, hogy milyen bizonyítási eszközök vehetők igénybe. Ebben a 

szisztémában előre eldöntött, hogy „milyen súlyú és számú bizonyíték fennforgása esetén” 

lehet valónak tekinteni a tényállást, a törvény a bizonyító erőt előre eldönti, a bíró mindössze 

összegzi azt.50 A kötött bizonyításnál előfordulhatnak pozitív és negatív kötöttségek, attól 

függően, hogy azt határozza-e meg a törvény, hogy az adott bizonyítékból mire 

következtessen a bíróság avagy azt, hogy mire ne. Több pozitív irányú kötöttségi elemet 

találunk a hatályos szabályozás okirati bizonyításra vonatkozó részében. 

A modern polgári perrendtartások a szabad bizonyítás talaján állnak. A tárgyalt alapelv 

első felbukkanása az 1806. évi  francia polgári eljárásjogi törvénykönyvhöz, a Code de 

procédure civile-hez köthető. A „liberális per előfutáraként” értékelt korabeli francia pert 

leképező törvénymű nagy érdeme a modern perjogi alapelvek (nyilvánosság, szóbeliség, 

közvetlenség és a szabad bizonyítás) alkalmazásában keresendő, ez biztosította a 

törvénykönyv Franciaországon túli sikereit is. Ezek azonban itt még nem általános 

alapelvekként fogalmazódnak meg, hanem a tételes jogi rendelkezésekből kiolvashatóan 

jelentkeznek. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy az említett alapelvek egyike sem 

                                                
47 ZÖLLER: 822. p. 
48 ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD: 657. p. 
49 ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD: 659. p., THOMAS/PUTZO: 559. p., ZÖLLER: 824-825. p. 
50 FARKAS 1956: 212. p., KENGYEL 2003C: 298-299. p. 
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valósult meg tisztán és korlátlanul a törvénykönyvben, közülük is talán a szabad bizonyítás 

érvényesülése tűnik a legellentmondásosabbnak.51 

Hazánkban a fenti folyamat közel egy évszázados késéssel jelentkezett a kodifikált 

jogban, az 1868. évi LIV. tcz., az ún. Polgári törvénykezési rendtartásban (Ptrs.) szabályozott 

eljárást még az írásbeliség és kötött bizonyítás jellemezte, a Ptrs. szerinti bizonyítás annyiban 

is kötött volt, hogy az okiratok valódiságának bizonyítása vonatkozásában meghatározott 

bizonyítási eszközök alkalmazását rendelte el.52 A fordulópontot a sommás eljárásról szóló 

1893. évi XVIII. tcz. jelentette a szabad bírói mérlegelés általánossá tételével a bagatell ügyek 

kapcsán. Az 1911-es Pp.-t előkészítő javaslatok közül mind a Plószé, mind pedig az 

alapvetően a francia mintát követő Emmer Kornél nevéhez kötődő a szabad bizonyítás elvén 

nyugodott. Maga a törvény a bizonyítás vonatkozásában mindkét javaslat elemeinek nyomait 

magán hordozza.53 A szabad bizonyítás elve azon princípiumok egyike volt, melynek kapcsán 

az 1952-es Pp. és novellái alapvető változásokat nem hoztak.  

A „legszabadabb” bizonyítási rendszer is tartalmaz azonban valamilyen kötöttséget, 

elsődlegesen az okiratok tekintetében. Ez egyfajta hierarchiát is jelent adott esetben 

bizonyítékok között.54 Farkas József másik irányból közelítve ezt a gondolatkört e tekintetben 

tagadja a vegyes rendszer létezését: „nincs ugyanis olyan szabad bizonyítási rendszer, 

amelyben ne lennének kötöttségi elemek, és ugyanígy nincs olyan kötött bizonyítási rendszer 

sem, amely bizonyos szabadságot ne engedne a bíróságnak.”55 A kötöttségi elemek 

fennmaradását főképp célszerűségi és ésszerűségi szempontok indokolták, a létezésük azonban 

az alapvetően szabad bizonyítási rendszert nem teszi vegyes jellegűvé.56 „A szabad 

bizonyítási elméletben a legkényesebb kérdések egyike: az okirati bizonyíték mikénti 

szabályozása; mert itt két elv látszik összeütközni egymással, s vagy törvényes szabályok 

felállítása által a szabad elmélet elve sértetik meg, vagy ha azok mellőztetnek, az okiratok, 

különösen a közokiratokba fektetett biztonság fogna megrendíttetni.”57 

A szabad bizonyítási rendszerrel szükségképpen együtt járó kötöttségi elemeket két 

csoportra oszthatók annak függvényében, hogy a bizonyítási eszközök (bizonyítékok) 

                                                
51 Ld. részletesebben: KENGYEL 2003A: 32-39., 43-44. p. 
52 Ld. Ptrs. 172. §, GÁLL: 29-30. p. 
53 KENGYEL 2003A: 151, 156. p., GÁSPÁRDY 2003C: 27 p. 
54 CSERNOK: 118. p. 
55 FARKAS 1987B: 66. p. 
56 FARKAS 1956: 218. p. 
57 ZLINSZKY IMRE: 413. p. „Az okmányok bizonyító erejének meghatározásánál nem lehetett teljesen szakítani 
azon rendszerrel, amelyet az 1868:LVI. t.-cz. e tekintetben meghonosított. Az okmányok jelentősége a forgalmi 
életben és az az erős tudat, mely azok bizonyító ereje tekintetében gyökeret vert, az okmánybizonyítás újabb 
szabályozásánál a törvényhozás által figyelembe veendő.” RAGÁLYI: 116. p. 
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felhasználásához vagy a bizonyítékok mérlegeléséhez kapcsolódnak. Első esetben a 

tekintetben determinált a bíróság tevékenysége, hogy milyen bizonyítási eszközöket 

alkalmazhat, és melyeket kell mellőznie, a második esetben egyes bizonyítási eszközök 

bizonyító erejét határozza meg előre a jogalkotó a bírói mérlegelést korlátozva. A bizonyítási 

eszközök felhasználhatósága tekintetében az okirati bizonyítás kapcsán a Pp. nem határoz 

meg kötöttségeket,58 a létező kötöttségi elemek a bizonyító erő meghatározásában érhetők 

tetten. Ezek valójában vélelmek és ideiglenes igazságok útján valósulnak meg és ezek 

megdönthető volta, illetőleg az ellenbizonyítás lehetősége miatt csak viszonylagos 

kötöttségről beszélhetünk.59 

 

1.2.2. A jogintézmény kapcsolata más alapelvekkel 

Az okirati bizonyítás maga a XX. század elejétől évtizedekig szinte érintetlen volt a 

átalakulásoktól, ami azonban ténylegesen hatással volt rá, az a bizonyítás jogának általános 

értelemben vett alakulása, az alapelvek értelmezésének módosulása révén a peres felek és a 

bíróság viszonyának beállt változások. Nem véletlenül összpontosítunk tehát jelen 

alfejezetben elsődlegesen a tárgyalási és rendelkezési elv kérdéseire, mely tulajdonképpen az 

anyagi jogok gyakorlásának és a velük való rendelkezés szabadságának a perjogi 

kiegészítője.60 Emellett külön szólunk a közvetlenség, szóbeliség és az anyanyelv 

használatának elveiről. Tekintettel arra, hogy a bizonyítás kapcsolata egyik perjogi 

princípiummal sem igazán kérdőjelezhető meg, így valójában kitérhetnénk további 

„vezérelvek” tárgyalására is, mint pl. a perhatékonyság, perbeli esélyegyenlőség, jóhiszemű 

joggyakorlás és nyilvánosság elvére.61 Azonban ezek kapcsolata az okirati bizonyítás 

intézményével a fent jelöltekhez mérten valamelyest kisebb relevanciával bír, vagy az 

értekezés fő áramába nem kapcsolódik bele szervesen, így a terjedelmi korlátokra is 

tekintettel – azok általános jelentőségét nem vitatva – mellőzzük ezen alapelvek kibontását. 

 

 

 

 
                                                
58 A Pp. 193. §-ban foglalt mellőzhetőséggel kapcsolatos rendelkezés megengedő jellegű szabály, nem sorolható 
ide. Ld. erről az okirati bizonyítás jelentőségét taglaló fejezetet. 
59 FARKAS 1956: 212. p., uő 1987A: 125. p., uő 1987B: 72-74. p. KENGYEL 1988: 236-237. p. 
60 THOMAS/PUTZO: 2. p. 
61 A perhatékonyság elvének érvényesülésére az okiratok jelentősége kapcsán utaltunk, az okirati bizonyítás 
jellegére való tekintettel mindenképpen ennek hatásos előmozdítója lehet. A perbeli esélyegyenlőségnél 
elsősorban az okiratok megismerhetőségére hívnánk fel a figyelmet, a jóhiszemű joggyakorlás elvére az okiratok 
bemutatásáról szóló alfejezet keretei között célszerűbb röviden kitérni. 
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1.2.2.1. Rendelkezési és tárgyalási elv, valamint az okiratok bemutatásának kérdése 

A rendelkezési jog „az alkotmányos önrendelkezési jog egyik aspektusa, eljárásjogi 

vonatkozása, amely az egyén autonómiáját érinti, illetőleg azzal kapcsolatos”.62 Az „alapelvek 

közül ez fejezi ki a leghangsúlyosabban a feleknek és a bíróságnak a per tárgyához való 

viszonyát”.63 A rendelkezési jog a privátautonómia perjogi megközelítése, legfontosabb 

megnyilvánulása kétségkívül maga a perindítás, fél akaraturalma jut általa érvényre. A 

modern perjogi felfogás szerint ez azt jelenti, hogy „a bíróság csak akkor adjon jogvédelmet, 

ha a fél azt kéri, de ekkor mindenesetre köteles azt megadni”.64 

A fél rendelkezési jog körében nem csak arról dönt, hogy legyen-e per, hanem mi legyen a 

per tárgya,65 és ez utóbbi már valamivel közelebb visz a bizonyítás kérdésköréhez. A jogvita 

kereteit a felek határozzák meg, ez a bizonyítás irányát is determinálja, a relevancia 

kérdésében azonban a bíró dönt, kijelölve a bizonyítási cselekmények célját.66 A konkrét 

ügyben a bíróság aszerint dönt az indítványozott bizonyítás sorsáról, hogy célravezetőnek 

tartja-e.67 A kérelemhez kötöttség elve, ami valójában a rendelkezési elv negatív irányú 

megközelítésének egyik eredménye, a bizonyítási indítványok terén a fentiek miatt bizonyos 

specifikumokkal rendelkezik, a bíróság ugyan generálisan kötve van a kérelmekhez, de ez alól 

az egyik kivételt éppen a bizonyítási indítvány jelenti.  

A releváns tények, amelyek a per eldöntéséhez elengedhetetlenek, nagyrészt az anyagi 

joghoz mutatnak kötődést. A perben érvényesített anyagi joghoz való kapcsolódásuk a 

relevancia mércéje, a bíróságnak ezt kell figyelembe vennie, amikor a pergazdaságossági 

szempontok érvényre juttatása érdekében a Pp. 133.§ adta pervezetési jogkörében 

megakadályozza, hogy a tárgyaláson a bizonyításfelvétel ne terjedjen ki az ügy eldöntése 

szempontjából érdektelen tényekre.68 

A jogirodalom számos esetben nem határolja el élesen a két alapelvet: „a felek 

rendelkezési szabadsága a peranyag szolgáltatására is kiterjed: a bíróság csak a felek 

indítványára és a felek által meghatározott terjedelemben folytathat le bizonyítást, kivéve, ha 

a törvény a hivatalbóli bizonyítást megengedi. A bizonyítás feletti rendelkezési jogot – a 

kérdés fontosságára tekintettel – egy külön alapelv, nevezetesen a tárgyalási elv testesíti 

                                                
62 1/1994. (I.7.) AB határozat. 
63 KENGYEL 2003C: 78. p. 
64 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 229. p. 
65 SÁRFFY: 152. p. 
66 GYEKICZKY: 290. p. 
67 NÉMETH 1999: 67. p. A kért bizonyítás mellőzése önmagában nem valósít meg eljárási jogszabálysértést. Ez 
akkor valósul meg, ha a bíróság az ügy eldöntése szempontjából releváns bizonyítást nem folytat le és ezáltal 
ítélete megalapozatlan (BH 1996.478. II.). 
68 KENGYEL 1995B: 83. p. 
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meg.”69 „A tárgyalási elv is a felek szabad rendelkezési joga megóvását czélozza, de a 

rendelkezés itt a peranyag szolgáltatása körül forog.”70 Magyary a bizonyítandó tények 

megjelölését már a tárgyalási elvhez kapcsoltan említi. Ezt tekinti a tárgyalási elv egyik 

elemének, míg a másikként a bizonyítási eszközöknek a felek általi szolgáltatását jelöli meg.71 

A két alapelv elkülönítése kapcsán Heinrich Nagelnek a bizonyítás jogára kiélezett 

összehasonlító jogi munkájából a következő általános érvényű gondolatokat kölcsönözhetjük: 

„Amíg a felek a rendelkezési elven keresztül közvetett befolyással bírnak a bizonyításra nézve 

és sok esetben csak azzal az eredménnyel, hogy nem szükséges (további) bizonyítás, addig a 

tárgyalási elv a bizonyítás helyzetét közvetlenül érinti.”72 

Az a tény, hogy a polgári perben a bizonyítás során kinek jut a kezdeményező, aktív 

szerep, döntően befolyásolja a per szerkezetét is.73 E tekintetben a Pp. VI. Novellája (1995) a 

polgári perbeli bizonyítást új alapokra helyezte azzal, hogy a tárgyalási elv érvényesülésének 

biztosítását tűzte ki célul a korábban a bizonyításban erősen jelenlévő officialitást szűk, 

pontosan behatárolt keretek közé szorítva.  

A tárgyalási elven alapuló bizonyítás során a felek feladata a bizonyítási eszközök 

felkutatása, valamint a per eldöntése szempontjából releváns tényeknek és a bizonyítékoknak 

a bíróság elé tárása. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a fenti elven alapuló peres eljárásban 

peranyagszolgáltatási kötelezettséget a jogalkotó a felekre telepíti. Ezzel szemben az ún. 

nyomozati vagy vizsgálati elven alapulnak az olyan perjogi megoldások, ahol ezt a feladatot 

részben vagy egészben a bíróság veszi át. A tárgyalási elv tiszta formában a kontinentális 

jogrendszerhez tartozó európai államok jogában nem fedezhető fel, itt a – kizárólag a 

tárgyalási elven alapuló klasszikus angol-amerikai perjogi rendszertől eltérően – egyfajta 

vegyes rendszer érvényesül,74 tehát főszabálynak tekinthető a tárgyalási elv, de szűk körben, 

kivételként mindenütt találunk példákat a hivatalbóli bizonyítás lehetőségére. A 

maradéktalanul érvényesülő tárgyalási elv azt jelentené, hogy amely tényállítást vagy 

bizonyítékot a felek nem tárnak a bíróság elé, „az a bíróságra nézve nem létezik.”75 Sárffy 

Andor szerint a tárgyalási elv kizárólagos – a nyomozási elvvel vegyítetlen – érvényre jutását 

                                                
69 KENGYEL 2000B: 238. p. 
70 JANCSÓ: 351. p. 
71 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 231. p. 
72 NAGEL 1967: 29. p. 
73 MAGYARY 1898: 388. p. 
74 KENGYEL 1996: 282. p. 
75 „Más szavakkal a tárgyalási elvet akként lehet kifejezni, hogy a bíró ne avatkozzék a per tényállásának 
kiderítésébe, hanem hagyja azt a felekre. A bíró maradjon nyugodt, tétlen és így tárgyilagos szemlélője a felek 
perbeli harcának, és magától (hivatalból) ne tegyen semmit, még ha a per sorsát talán egyetlen kérdéssel 
megváltoztathatná és az életbeli igazságot diadalra juttathatná is.” JANCSÓ: 352. p. 
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az akadályozza, hogy „a felek törekvéseinek eredményessége szükségképpen megkívánja a 

bíróság cselekményeit is. […] Az azonban már alig volna képzelhető, hogy a bíróság a felek 

közreműködése nélkül derítse ki a tényállást.”76  

A modern perjogokban a vizsgálati elv kiegészítő szerepbe kényszerül, a nyomozati 

elvhez a történelem folyamán a legközelebb az 1793. évi porosz perrendtartási törvény állt, de 

ez sem zárta el a feleket attól, hogy tényállításaikat és bizonyítékaikat előadják.77  

A hivatalbóli bizonyítás kapcsán érdemes egy rövid perjogtörténeti kitérő tennünk. Az 

1911-es Pp. viszonylag tágan vonta meg a hivatalbóli bizonyítás lehetőségének határait: 

kötelezhette a felet a birtokában levő okirat felmutatására (326.§), közvetlenül szerezhetett be 

okiratot (328.§),78 de elsődlegesen mégiscsak a felekre bízatott a bizonyítási anyag 

összegyűjtése, amelynek indokát Magyary abban látta, hogy a bíróság „a legjobb bizonyító 

anyagot a felektől kapja”.79 Az 1952-es Pp. legjellemzőbb vonásainak egyikeként Gáspárdy 

László a bíróság pervezetési jogának, kötelezettségének kiterjesztését emeli ki,80 amely 

általánosságban érintette a bizonyítás szabályait és ezáltal, – ahogyan a bevezető gondolatok 

között utaltunk rá – közvetve befolyásolták az okirati bizonyítást is. 

Ebben változást a Pp. VI. novellája hozott, amely „[…] a hivatalból elrendelhető 

bizonyítás lehetőségét általában kiiktatandónak tartja, mint olyan rendelkezést, amely 

kedvezőtlen a perek futamidejét tekintve, s amely a felek szabad önrendelkezésével, a tőlük 

elvárható aktivitással ellentétes irányba mutat.“81 Gáspárdy László szerint a VI. novella 

„döntő pontokon alakítja át a bíróság és a felek közötti viszonyt”82 azáltal, hogy a bíróság 

pervezető szerepét csökkenti. „A hatodik perrendtartási reform […] – örvendetes módon – 

lényegében a peres felekhez címezte üzenetét, akik számára /mint önérdekük hordozói és 

megvalósítói számára/ az addigiakhoz mérten nagyobb aktivitást írt elő, annak tágabb teret is 

engedett, viszont kevesebb megértést mutatott az önhibás /inaktív, passzív/ pervitelt tanúsító 

fél irányában.”83  

A VI. perrendtartási novellának az okirati bizonyítást érintő hozadékaként „a keresetlevél 

kötelező csatolmányai” kibővültek mindazokkal az okiratokkal, amelyekre a felperes 

                                                
76 SÁRFFY: 146. p. 
77 SÁRFFY: 154. p. az említett perrendtartásról magáról ld. részletesebben KENGYEL 2003A: 210-212. p. 
78 KENGYEL 2003C: 67. p. 
79 MAGYARY 1915: 113. p. 
80 GÁSPÁRDY 2002: 12. p. 
81 KENGYEL 1996: 283. p. 
82 GÁSPÁRDY 2003B: 31. p. 
83 GÁSPÁRDY 2003D: 13. p. 
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keresetlevélben bizonyítási eszközként hivatkozik.84 Az okirati bizonyíték „kész” jellege 

lehetővé teszi, hogy a más bizonyítási eszközök kapcsán nagyrészt a tárgyaláson meginduló 

bizonyításfelvétel alól kivételt képezve, előrehozott jelleggel már tulajdonképpen az 

előkészítő szakaszban ismertté váljon az okirat tartalma a bíróság számára. Ennek a 

pergazdaságossági jelentősége vitathatatlan, a per időtartamára és költségtényezőire kifejtett 

hatása általában kedvező. Mivel pont ez a két tényező a polgári per jelenkori deficitjének 

legfőbb okozói közé sorolható, így mindenképpen megfontolásra érdemes lenne az, hogy az 

okiratok bemutatását miként lehetne esetleg még jobban a per kezdetére (a tárgyalást 

előkészítő szakaszra) koncentrálni. 

Ez a megközelítés nem előzmény nélküli, hiszen Gáspárdy László már a 80-as években 

javaslatot tett arra, hogy „a közvetlen okiratcsere a per általános szabályai rangjára emelendő” 

legyen.85 Majd a 90-es évek közepén a Storme-bizottság jelentése kapcsán írt tanulmányában 

rögzített, a perjog majd minden területét érintő nagyszámú de lege ferenda javaslatai közt a 

következő elgondolásra bukkanhatunk: „A felek legyenek csatolni kötelesek a tárgyalásig 

eredetiben vagy másolatban a bizonyítási eszköznek szánt olyan okirataikat, amelyeket 

birtokolnak vagy megszerezhetnek.” Történjék ez az ellenfélnek való megküldés vagy a 

megtekintés lehetővé tétele útján és mindezekre már a tárgyaláson már csak kivételesen 

kerülhessen sor, azaz a kötelezettség elmulasztását a bíróság a bizonyítási eszköz 

mellőzésével honorálhassa.86  

A fenti javaslattal azonosulva az értekezés szerzője támogatná a perben felhasználni 

szándékozott okiratoknak az összegyűjtésének és az ellenféllel, illetőleg képviselőjével 

történő megismertetésének az előkészítés szakaszára történő koncentrálását. A felek egymás 

közti információcseréjének ilyen formájú megvalósulása tekintetében azonban nem az 

angolszász modellekhez való közelítés látszana ígéretesebbnek, hanem a francia változat 

adaptálása a hazai polgári per jellegzetességeire figyelemmel levő változtatásokkal. A magyar 

per szerkezetét ugyanis felesleges lenne egy olyan a tárgyalástól erősen elkülönült 

rendszeridegen szakasszal terhelni, mint az angolszász típusú discovery. Így a fenti javaslattal 

egyetértve az önkéntes „okiratcserének” az előkészítő szakaszba történő áthelyezése útján 

lehetne a per jobb előkészítése által a pertartamot csökkenteni. Fel kell azonban hívnunk a 
                                                
84 GÁSPÁRDY 2003C: 46-47. p. A bírói gyakorlat alapján azonban az olyan hiány, amely a perben hozandó 
érdemi döntésre lehet kihatással nem a keresetlevél, hanem a keresetben érvényesített alanyi jog alapjául 
szolgáló bizonyíték hiánya, emiatt azonban a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül – ha az egyébként megfelel a 
Pp. 121. §-ában felsorolt kellékeknek – nem utasítható el. A Pp. 164. §-ának (1) bekezdése szerint a bizonyítás 
terhe a felpereseken van, de ennek, ha az okirati bizonyíték nincsen a birtokukban, akként is eleget tehetnek, 
hogy pl. a Pp. 192. §-a alapján indítványozzák az okiratot az alperestől a bíróság szerezze be (EBH 2001. 545.). 
85 GÁSPÁRDY 1994: 30. p. 
86 GÁSPÁRDY 1994: 37. p. 
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figyelmet arra, hogy ez nem fedi le az okirati bizonyítás egészét, hiszen számos esetben 

szükségessé válik a bizonyító féltől eltérő személy által birtokolt okiratok megszerzésére 

irányulóan a bírói segítség igénybevétele. Ebben a körben elsődlegesen a harmadik személyek 

kötelezése merül fel kérdésként, amely tekintetében az egyébként javasolt francia modellhez 

közelítést nem érdemes erőltetni, hiszen az ott ilyen esetben nem alkalmazott tanúkénti idézés 

nálunk alapvetően bevált rendszerét nem szükséges másra felváltani. Másik a javaslattal nem 

érintett terület az okiratnak a bíróság általi megszemlélése a bizonyítékkénti értékelés 

érdekében, melyet az alapelvek jobb érvényesülése érdekében nem célszerű a tárgyalási 

szakaszból kimozdítani. 

Az 1995. évi módosítás a hivatalbóli bizonyításra irányuló korábbi általános 

felhatalmazást  megszüntette, így a bíróság a módosítást követően már csak különös 

felhatalmazás alapján jogosult a hivatalbóli bizonyítás elrendelésére. Az alapvető elvek között 

a Pp. – terminológiailag ugyan nem teljesen következetesen87 – rögzíti, hogy a jogvita 

elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása – ha törvény eltérően nem 

rendelkezik – a feleket terheli [Pp. 3.§ (3) bek.]. Tehát a hatályos törvényi szabályozás 

alapvetően a felek aktivitását várja el a bizonyítékok felkutatását és rendelkezésre bocsátását 

illetően. Csak kivételes esetben fordulhat elő az, hogy a bíróság a polgári perbeli bizonyítás 

során ezt a kezdeményező szerepet átvegye: a bíróság bizonyítást hivatalból akkor rendelhet 

el, ha azt törvény megengedi [Pp.164.§ (2) bek.]. A fél határozott bizonyítási indítványának 

hiányában a bíróság hivatalból bizonyítást nem folytat. Erre csak akkor kerülhet sor, ha 

valamely jogszabály ezt kifejezetten megengedi (BH 1999.565). 

Külön törvényi felhatalmazás biztosítja a bíróság számára, hogy az okiratok kapcsán 

hivatalból rendeljen el bizonyítást például a következő esetekben: bíróságnál, más hatóságnál, 

közjegyzőnél vagy valamely szervezetnél lévő irat beszerzése iránt a fél kérelmére a bíróság 

intézkedik, ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti [Pp. 192. § (1) bek.],88 a bíróság – 

amennyiben szükségesét látja – az okirat kiállítóját hivatalból is megkeresheti, hogy az okirat 

valódisága tekintetében nyilatkozzék [Pp. 195.§ (4) bek.], a magánokiraton levő aláírás vagy a 

szöveg valódiságának megállapítása érdekében a bíróság íráspróbát rendelhet el, s azt a 

szükséghez képest írásszakértővel is megvizsgáltathatja [Pp. 197.§ (3) bek.], ha a fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum aláírójának azonossága, 

illetve a dokumentum hamisítatlansága kétséges [Pp. 197.§ (4) bek.]. 

                                                
87 A törvény szövege itt nem követi a bizonyítási kötelezettség és bizonyítási teher fogalmi különbözőségéből 
eredő terminológiai rendszert, nem következetes a szóhasználatában. Ld. KENGYEL 2003C: 267-268. p. 
88 Ezt a szakaszt a Pp. 1999. évi módosítása korlátozta kizárólag arra az esetre, amikor a csak ha a fél 
közvetlenül nem tudja az okiratot beszerezni. 
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Alapvetően azonban a tárgyalási elv jut érvényre a hatályos Pp.-ben az okiratok 

bemutatásának szabályozása során is. A felperes először a keresetlevélben, az alperes pedig 

az érdemi ellenkérelmében nyilatkozik az okirati bizonyítékai felől. A bizonyításra kötelezett 

által birtokolt okiratok bemutatásának elmaradása esetén a bizonyítatlanságból eredő 

hátrányok a bizonyításra kötelezett terhére esnek. 

A fenti esetben tapasztalható, a bizonyítási érdek által motivált peres fél részéről történő 

kizárólagos aktivitás nem valósulhat meg olyan helyzetekben, ha a fél az okirat felett nem 

rendelkezve szorult helyzetbe kerül. Az ilyen szituáció legtöbbször a bíróság aktiválását 

eredményezi. A más személyek által birtokolt okiratok beszerzése esetében differenciálnunk 

kell viszont attól függően, hogy a birtokos perbeli szereplő-e, amennyiben igen: milyen 

minőségben vesz részt az eljárásban.  

A perben részt nem vevő harmadik személyek tanúkénti idézéséről és okiratbemutatási 

kötelezettségét az 1.3.5.2. fejezet taglalja.  

A bírói gyakorlat értelmében a beavatkozó nem tekinthető félnek, így nincs akadálya 

annak, hogy a bíróság a tanúkkal azonos módon kötelezze az okirat bemutatására (BH 

1989.42.). Még a bizonyító fél oldalán maradva, sokkalta problémásabb a helyzet akkor, ha az 

egyébként a bizonyító féllel jellemzően azonos érdekű pertárs nem hajlandó az okirat 

bemutatására. Őt ugyanis a bíróság e per keretei között nem kötelezheti az okirat kiadására, ez 

tulajdonképpen egy külön per tárgyát képezheti, hacsak időközben – a per során beállott 

változások folyományaképpen – a pertársi viszony megszűnte meg nem nyitja az utat a 

tanúkénti idézésre.89 

Az ellenféli együttműködési hajlandóság hiányában a bíróság egy korlátozott 

jogosítvánnyal rendelkezik: csak olyan okirat tekintetében kötelezheti az ellenfelet a 

bemutatásra, amely vonatkozásában őt az anyagi jog szabályai szerint terheli kiadási, 

bemutatási kötelezettség, kiemelten kezelve azokat az okiratokat, melyet vagy a bizonyító fél 

érdekében állítottak ki, vagy rá vonatkozó jogviszony tanúsít vagy ilyen jellegű jogviszonnyal 

kapcsolatos tárgyalást rögzít.90 Az ellenfél adott esetben tagadhatja, hogy az okirat birtoklását 

                                                
89 FARKAS 1976: 980. p., GÁTOS: 764. p. 
90 Így tehát pl. a hitelező az adós érdekében kiállított elismervényt, nyugtát, váltót köteles kiadni. A He. 34. § (3) 
bek. értelmében a végrendeletet az örökhagyó halálát követően az örökösök vagy a közjegyző részére ki kell 
adni.  A jogalap nélkül birtokló a dolgot (így az okiratot is) köteles kiadni [Ptk 193.§ (1) bek.], a zálogjogosult a 
zálogkötelezettől kérheti a zálogjog érvényesítéséhez szükséges okiratok kiadását [Ptk 267.§ (2) bek.], adásvétel 
esetén a dologgal kapcsolatos lényeges közleményekre, jogokra, terhekre vonatkozó okiratot a vevő részére át 
kell adni [Ptk 367.§ (1) bek.], a feladó köteles a fuvarozó részére a küldemény továbbításához vagy az útközben 
szükséges hatósági kezeléshez a megfelelő okmányokat átadni [Ptk 491.§ (1) bek.], a biztosítási kötvény kiadását 
a Ptk. 538.§ (1) bek. felhatalmazása alapján követelheti a biztosított stb. 
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vagy azt megsemmisültnek mondhatja; ezt a meghallgatást, illetve az erre irányuló 

bizonyításfelvételt követően a bíróság a bizonyítékok mérlegelése során veheti figyelembe.  

Az okiratnak az ellenféltől való megszerzése nemcsak a per keretei között lehetséges, 

hanem a kiadás iránt indított külön perben is. Ez azért lehet fontos, mert az alapperben a 

kiadás megtagadása esetén a végrehajtásra nem nyílik lehetőség, a bíróság mindössze a 

bizonyítékok mérlegelése során veheti figyelembe ezt a tényt. 

 

1.2.2.2. A közvetlenség, szóbeliség és az anyanyelv használatának elve 

A közvetlenség elve a gyakorlatban a bizonyításfelvétel során jut a fő jelentőségéhez, a 

bíró személyes benyomásszerzését lehetővé téve. A közvetlenség elvének központi értéke 

nemcsak a nyilvánosság és szóbeliség elvével való összjátékából adódik, hanem a szabad 

bizonyítás elvéhez kapcsolódóan betöltött komplementer szerepéből is. „Feszült viszonyban” 

van ellenben a pergazdaságosság elvével, valamint a jelenlegi magyar perjogtudományban 

nem nevesített, de egyes külföldi jogok (pl. osztrák perjog) által kiemelten kezelt 

koncentráció elvével is.91 A bíróság csak az általa közvetlenül észlelt tényekre és 

bizonyítékokra alapozhatja a döntéshozatalát, ismereteit az „eredeti forrásból” tartozik 

szerezni, és ebből személyes észlelés, közvetlen benyomás alapján következtetéseket 

levonni.92 

Ez a közvetlen észlelés azonban „feltételezi azt, hogy a bizonyító eszköz a bíróság előtt 

van, úgy hogy annak érzéki megfigyelése a bíróság részéről lehetséges”.93 Ez az okirati 

bizonyítási eszközre vetítve azt kell, hogy jelentse: a bíróság a tárgyaláson bemutatott, vagy 

beadványokhoz csatolt okiratokat a tárgyaláson szemrevételezi és elolvassa. Annyiban más ez 

a vizsgálat a szemlénél, hogy az alakszerűségek vizsgálata során ugyan a bíróság 

figyelemmel van az okirat külső megjelenésére, de a lényeg abban áll, hogy a tartalmát 

megismerje. A közvetlenség és szóbeliség elvére tekintettel az okirat a felolvasás által válik a 

tárgyalás anyagává, így bizonyítékként ennek megtörténte után értékelhető.  

Az elektronikus okiratok képi megjelenítése viszont ennél jóval bonyolultabb művelet, 

ehhez a jelenlegi tárgyalótermi infrastruktúra mindenképpen fejlesztésre szorulna ahhoz, hogy 

a közvetlenség elve itt is megfelelő módon érvényre juthasson.94 

                                                
91 RECHBERGER 2000: 897. p. 
92 KENGYEL 2003C: 184. p. 
93 MAGYARY 1898: 237. p. 
94 SÁNTHA: 229. p. 
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A közvetlenség elvére tekintettel a vallomást, illetve nyilatkozatot rögzítő okiratok – 

amelyek tulajdonképpen a személyi bizonyítási eszközök tartalmát rögzítik – csak 

korlátozottan, a törvény rendelkezése szerint használhatók fel a tárgyaláson. 

Az okirati bizonyítás kapcsán külön nevesített kivételt is ismer a hatályos perrendtartásunk 

a közvetlenség elve alól. Olyan okiratok esetén, melyeket nem vagy csak aránytalan nehézség 

árán lehetne a bíróság elé vinni, a Pp. 194. § lehetővé teszi a helyszíni megszemlélést, akár 

pusztán csak az eljáró tanács elnöke által. Ez valójában a tanács többi tagjának szemszögéből 

a közvetlenség elvének meghiúsulását jelentené. 

Bár valamelyest redukált formában, de 2004 elején a közvetlen bizonyításfelvétel 

külföldön is lehetővé vált – legalábbis az Európai Unió tagállamainak egymást közti 

viszonylatában. E kérdéskört az értekezés külön alfejezetében részletesen elemzi a szerző. 

Szóbeliség és írásbeliség több évszázados küzdelméből szóbeliség került ki győztesen, 

azonban „a szóbeliség elve […] nem abszolút értékű és nem jelent kizárólagosságot”. 

Kisegítő jelleggel minden modern perjog alkalmazza az írásbeliséget, tipikusan olyan 

esetekben, ahol célszerűség úgy diktálja.95 „A szóbeliség elve pedig nem jelenti azt, hogy 

semmiféle írás nincs. A döntő az, hogy a felek által szóval előadottak teszik-e azt az anyagot 

– a per anyagát, – amelynek alapján a bíróság dönt.”96 A szóbeliség újraéledése egyben a 

törvényi bizonyítási teóriáktól a szabad bizonyítás felé fordulást is jelentette. Ez az állítás 

azáltal igazolást nyer, hogy a bizonyítási kötöttségek maradványai az okirati bizonyítás terén 

maradtak fenn a legtovább.97 

A Pp. 6.§ által szabályozott anyanyelv használati jog az utóbbi években több tekintetben 

módosult. A Strasbourgban, 1992. november 5-én elfogadott Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Kartájához98 való csatlakozással hazánk többek között arra vállalt 

kötelezettséget, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelven készült dokumentumok és 

bizonyítékok benyújtását lehetővé teszi, ha szükséges tolmács és fordítások segítségével is. Az 

eltérő nyelvhasználat e formája sem járhat a fél számára többletköltséggel. Ezt garantálja a 

törvény a Pp. módosított 78. § (4) bekezdése, melynek értelmében ezeket a költségeket az 

állam előlegezi, és viseli. Az anyanyelv használati jog körén kívül eső esetekben azonban a 

bíróság a Pp. 191.§ (6) bek. értelmében szükség esetén elrendelheti az idegen nyelvű okirat 

hiteles vagy egyszerű fordításának csatolását. 

 

                                                
95 KENGYEL 2003C: 88. p. 
96 SÁRFFY: 157. p. 
97 NAGEL 1967: 58. p. 
98 Kihirdette: az 1999. évi XL. törvény. 



A magyar polgári perbeli bizonyítás elmélete és néhány gyakorlati vetülete a hagyományos okiratok szemszögéből 
________________________________________________________________________________________________ 

22 

 

1.3. Terminológiai kérdések, fogalomelhatárolások  

1.3.1. A bizonyítási eszköz és bizonyíték fogalmak elkülönítésének kérdése 

A bíróság a bizonyító tényeket nem észleli önmagában, azok megismerésére jellemzően 

csak bizonyos “fizikumokon” keresztül: valamilyen személy vagy dolog közvetítésével nyílik 

lehetősége.99 A bizonyító tényekből, mai szóhasználattal élve bizonyítékokból vonhat le 

következetéseket a bizonyítandó tények vonatkozásában, amelyek viszont már zömmel az 

anyagi jogi szabályok által meghatározottak. A bizonyító tények fogalmától tehát el kell 

határolnunk a bizonyítási eszközök fogalmát; ez utóbbiak lehetnek személyek vagy dolgok, 

amelyek – állapotukból adódóan vagy magatartásukra tekintettel – információt hordoznak és 

közvetítenek a bíróság felé a bizonyítékra vonatkozóan. “A bizonyító eszközön az elmúlt 

tények valamilyen nyomot hagytak. Ebből a nyomból lehet visszakövetkezteni az elmúlt 

tényre. Az események, amelyeket a tanú észlelt, a tanú tudatában, a nyilatkozatok, amelyeket 

az okiratra írtak, az okiraton nyomot hagynak. A bizonyító eszközön hagyott e nyomokból 

lehet visszakövetkeztetni a bizonyítandó tényre.”100  

Az általános bizonyításelméleti fogalmakban való öncélú elmélyedés nem rendeltetése a 

munkánknak, azonban a fentiek tisztázását elengedhetetlennek láttuk mielőtt rátérnénk az 

okirat definiálásának konkrétabb problematikájára, hiszen a fogalmak következetes használata 

a Pp.-ben annak ellenére nem minden bizonyítási eszköz viszonylatában tapasztalható, hogy a 

jogirodalom e kérdéskörben egységes álláspontot képvisel és a bizonyítás jogával foglalkozó 

szerzők már számos alkalommal rávilágítottak a Pp. szóhasználatának kiigazítására irányuló 

szükségszerűségre.101 A többi bizonyítási eszköz tekintetében számos inkonzekvenciát évek 

óta hordozó 166. § (1) bek. szövegezése szűkebb témánk szempontjából nem kifogásolható, 

hiszen helyesen bizonyítási eszköznek titulálja az okiratot, mely viszonylatában egyébiránt a 

bizonyíték az okiratban foglalt tartalom. Hiányzik viszont ez a differenciálás a Pp. más 

szakaszaiban, ennek talán legszembeötlőbb példáit a fizetési meghagyással szembeni 

ellentmondással kapcsolatos szabályozás vonatkozásában a 319-320.§-okban találhatjuk, 

melyek az “okirati bizonyítékok másolatának csatolását” irányoznák elő. A bizonyíték – 

ahogyan az e vonatkozásban sokkal szemléletesebb régebbi “bizonyító tény” kifejezés 

egyértelműen mutatja – tényt jelent (mely esetünkben az okirat tartalmában ragadható meg), 

                                                
99 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 385. p., KENGYEL 1995A: 405-406. p. 
100 SÁRFFY: 251-252. p. 
101 FARKAS 1956: 163-164. p., KENGYEL 2003C: 275. p. 
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tehát az okirattól, mint hordozó eszköztől elvonatkoztatott minőségére tekintettel nem 

szerencsés a fenti kontextusban való használata.   

 

1.3.2. Az okirat fogalmának meghatározása a jogirodalomban 

Az okirat karakterisztikumának meghatározása, a fogalomalkotás napjainkban sokkal 

inkább előtérbe került, mint ahogy az évtizedekkel ezelőtt megjósolható lett volna. Az 

értekezés címében és bevezetésében jelzett, a modernkor életkörülményei teremtette kihívások 

nagymértékben „kikezdték” az évtizedekig átütő változásoktól mentes, a társadalmi és 

politikai rendszerváltozásokat is nagyrészt jelentősebb módosítások nélkül megélő okirati 

bizonyítás intézményét. Az új technikai megoldások befogadása határozott rést ütött a 

tradicionális okiratfogalmon, melyre a perjognak, ezen belül is a bizonyítás rendszerének 

meg kell találnia a maga válaszát. Emellett az „országhatárokat nem tisztelő” gazdasági és 

egyéb életviszonyokból képződő jogviták egyre inkább kikényszerítik a nemzetközi 

vonatkozású kérdések megoldásának kidolgozását ezen a területen is. Az ehhez eszközül 

szolgáló jogközelítés szintén hatással van napjainknak az okiratokról és azok egyes típusairól 

alkotott képére. Az értekezés gerincét adó fenti gondolatmenet végig fokozottan összpontosít 

az okirat, illetve az okirattípusok meghatározására. Ehelyütt a nemzetközi vonatkozásokat 

nagyrészt mellőzve teszünk kísérletet egy – már az elektronikus okirat sajátosságaira is 

figyelemmel levő, azt magába olvasztani képes – modern perjogi okiratfogalom 

megalkotására, alapul véve a hagyományos okirat kapcsán a jogirodalom eddigi eredményeit. 

Jóllehet az értekezés logikája által diktált módon az elektronikus dokumentumokkal 

kapcsolatos összes többi problémát elkülönülten tárgyaljuk, a fogalomalkotás kapcsán 

azonban a kérdés széttagolása szinte lehetetlen. 

A bizonyítás oldaláról közelítve az okirat emberi gondolattartalom rögzítésére szolgáló 

eszköz, amelynek funkciója, hogy múltbeli tényeket a jövőre nézve tanúsíthatóvá tegyen. Az 

okirat eredetileg nem feltétlenül azzal az indíttatással készül, hogy a jövőben bizonyító 

funkciót töltsön be, azonban ilyen esetben is lehetővé teheti a benne rögzített múltbeli 

nyilatkozatok vagy tények megtörténtének bizonyíthatóságát egy későbbi jogvita esetén.  

Maga a Pp. szövege nem definiálja az okiratot, e téren tehát a jogirodalomban kell 

kapaszkodókat keresnünk. A perjogi irodalom fogalomalkotása azonban jórészt csak a 

hagyományos okiratokra koncentrál, annak ellenére is, hogy a magyar polgári perjog az 

ezredfordulón minden további nélkül befogadta az elektronikus okirat intézményét, azonban a 

definícióalkotásra a szakirodalom ezidáig nem fordított különösebb figyelmet. E felismeréstől 

vezérelve kívánjuk megvizsgálni az újradefiniálás lehetőségét, amely esetlegesen történhet a 
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kizárólag papír-alapú okiratokban gondolkodó korábbi szerzők meghatározásának 

kitágításával, módosításával is. 

A hagyományos felfogás szerint tágabb értelmezésben okiratnak tekintik egyes szerzők 

mindazt, amely emberi gondolatot foglal magában, fejez ki ennek rögzítésére szolgáló – 

bármilyen – jelekkel,102  így akár a térkép, a tervrajz, a határjel, a határkő, a rovás, a pecsét, 

esetleg a címer is ide sorolható.  

A tágabb és rugalmasabb értelmezés mellett foglalt állást Plósz Sándor, aki az okiratot a 

szemletárgyak egyik fajtájaként emlegeti. Álláspontja szerint, ha a szemletárgy emberi 

gondolatkifejezést testesít meg, akkor beszélünk a szélesebb értelemben vett okiratról, az ő 

szóhasználatával: okmányról. Szűkebb értelemben okiratnak tekintette mindezeket, azzal a 

feltétellel, hogy a gondolatkifejezés írásjegyekkel történik. Kiemelte viszont, hogy ez a 

határvonal korántsem ilyen éles a gyakorlatban, véleménye szerint az okirattá minősítésnek az 

sem akadálya, ha az túlnyomórészt számjegyekből áll. Az írásjegyek megléte, mint szigorú 

határmezsgye elmosódására példaként hozza a hieroglifákat, amelyek képírás lévén átmenetet 

képeznek a rajz és az írás között. E gondolatmenetében még ennél is tovább megy, kimondva 

azt, hogy a rajz is lehet a gondolat kifejezés megfelelő eszköze, így a térképet mindenképpen 

az okiratok közé sorolná.103 

Plósz nyomán szintén a szélesebb okiratfogalmat elfogadhatónak tartva Farkas József így 

definiálta a kérdéses bizonyítási eszközt: „az okirat az emberi gondolatnak a gondolatok 

kifejezésére szolgáló jelekkel történt megörökítése, amely a perben jelentős tény 

megállapítására szolgál”.104 Az 1976-os kommentárban ezt az alábbiakkal egészítette ki: 

gondolat megörökítésére nemcsak betű szolgálhat, hanem minden egyéb erre alkalmas 

eszköz, bármilyen jel, amely legalábbis szakértő igénybevételével megismerhető. A vázrajzot, 

térképet kiemelten ide sorolta, valamint rámutatott a felhasznált anyagnak az okirattá 

minősítés tekintetében nincs különösebb jelentősége, a rögzítés történhet bármilyen anyagból 

készült tárgyon, de akár ingatlanon is.105 

Móra Mihály 1959-ben papírra vetett meghatározásában az ismertetett két elképzelés 

építőelemei látszanak ötvöződni. Az ő megítélése szerint is a gondolati tartalom mellett – 

amelyet egyébiránt a szemletárgyak is hordoznak, mint pl. a határkő – az írásjegyek (legyenek 
                                                
102 GAÁR: 153. p. 
103 Ellenkező példaként említi viszont azokat a haszonállatokat, melyek bőrébe írásjegyek használatával gyakorta 
belesütik a tulajdonos nevét, illetve a hitelesített hordókat. Ezek ugyan ilyen módon felirattal láttatnak el, de 
ezáltal még egyik sem válhat okirattá. PLÓSZ: 297-298. p. Hasonló megfontolás alapján jutott a Legfelsőbb 
Bíróság arra az álláspontra, hogy a gépjárművek rendszámtáblája nem minősül okiratnak, így nem lehet okirat-
hamisítás elkövetési tárgya sem (BH 1984.50.). 
104 FARKAS 1956: 164. p. 
105 FARKAS 1956: 169-170. p., uő: 1976: 978. p. 
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azok akár számjegyek vagy a gyorsírás írásjelei) teszik az okiratot okirattá. Móra olvasatában 

okirat „az írásjegyekben formált jogi vonatkozású, gondolati tartalommal bíró bizonyítási 

eszköz, amely a bíróságnak tényekre következtetést enged”. Ide tartozónak véli a térképet és 

rajzokat is. Közömbös azonban az okirati minősülés tekintetében az a tény, hogy aláírták-e a 

kérdéses dokumentumot, ez valójában a bizonyító erőre van nagy befolyással.106 

A többségi álláspont szerint praktikusabb elgondolásnak az alább elemzésre kerülő 

szűkebb értelmezés tűnik, ennek hívei az írásjegyeket nem, vagy csak kis részben tartalmazó 

bizonyítási eszközöket perjogi értelemben inkább a szemletárgyak körébe sorolják az 

írásjegyek hiánya miatt még akkor is, ha ezek emberi gondolat kifejezésére és megőrzésére 

alkalmasnak mutatkoznak. 

Gaár Vilmos az okiratban az emberi gondolat érthető írásjelekkel történő kifejezését 

tartalmazó tárgyat látta. Az, hogy az írásjel hazai vagy idegen nyelvbeli, netán titkosírás, 

vésve vagy nyomtatva van, nem érinti az okiratfogalmat. A lényeg az, hogy ha nem is 

feltétlenül mindenki számára, de alapjában véve megérthető legyen a tartalom, a felek és a 

bíró számára ismeretessé válhasson.107 

Magyary Géza fogalommeghatározása alapján “az okiratok oly dolgok, amelyekben 

bizonyos, gondolatkifejezésre általában használni szokott jegyek alakjában a múltban történt 

vagy az okirat kiállításakor végbemenő tényeket tanúsítanak.” A rögzítés „közönséges vagy 

legalább bizonyos körben használt” írásjegyek útján történik eredeti elképzelése szerint ingó 

dologra, amelyet későbbi elképzelése alapján „rendszerint ingó dologra”.108 Magyary a 

tartalmat érintő kitételként említi, hogy a jogviszonyra vonatkozó akaratkijelentés pusztán az 

irat szövegéből ki kell, hogy tűnjék.109 

Antalfi Mihály leleményes meghatározása, mely kifejezésre juttatja a bizonyítási 

eszköznek gondolat rögzítéséből adódó merevségét is: „okirat – a közismert meghatározással 

– látó érzékszervünkkel észrevehető, valamely gondolat kifejezésére szolgáló jel, „vox 

mortua”. Ily jelet magán hordó minden dolog okirat, tekintet nélkül arra, hogy a jel bizonyítás 

céljára készült-e vagy nem.” A tágabban megvont határok berajzolása után azonban gyorsan 

leszögezte, hogy a perbeli okiratfogalom az „írásbeli okmányokra” korlátozódik.110 

Kovács Marcel az írás, mint fogalmi elem és a bizonyítási funkció mellett kiemelte az írás 

és az rögzítésre használt anyag egybetartozóságát, de – mint a felhozott példáján keresztül 
                                                
106 MÓRA: 287-288. p. 
107 GAÁR: 153. p., GAÁR VILMOS 1898: Okirat. In: MÁRKUS DEZSŐ (szerk.): Magyar Jogi Lexikon. V. kötet, 
Budapest 1898. 692. p. 
108 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 406, 422-423. p. 
109 MAGYARY 1902B: 18. p. 
110 ANTALFI: 599. p. 
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látni fogjuk – nem tulajdonított nagy jelentőséget a hordozó anyag tartós rögzítésre 

alkalmasságának: „okirat az írásjegyekkel, betűkkel eszközölt és jogilag jelentős tény 

bizonyítására szolgáló gondolatkifejezés, annak alapzatával, azaz azzal együtt, amire a betűk 

írva vannak. Ez lehet akárminő anyag, de rendszerint papír. Okirat azonban pld. a palatáblára 

írt végrendelet is.”111 

Sárffy Andor értelmezésében az “okirat az olyan anyag, amelyen jogilag jelentős emberi 

gondolat írásjegyekkel van megrögzítve.” A tanúhoz hasonlítja annyiban, hogy emberi 

gondolatot fejez ki: „holt tanú”-nak nevezi az okiratot, de egyidejűleg rámutat arra is, hogy 

bizonyos mértékig viszont a szemletárgyhoz hasonlít, hiszen nem ember, hanem dolog.112 Ez 

a megközelítés indukálhatta a későbbiekben a jogirodalomban többször előbukkanó 

kifejezést, miszerint az okirat “személyek nyilatkozatának tárgyiasult formája”. 

Szilbereky Jenő megfogalmazása szerint “az okirat gondolati tartalmat írásjegyekben 

(jelekben) kifejező irat”. Megjegyzi, hogy az iratok körébe nemcsak a papírra készített 

írásokat kell sorolnunk, egyben hangsúlyozva, hogy a tartalma révén bizonyítékká váló 

okiratban foglalt gondolatok nem feltétlenül jogi vonatkozásúak.113 

Hámori Vilmos a 70-es években az okirati bizonyítást taglaló tanulmányában pedig a 

következőkben ragadja meg az okiratok lényegét: “Az okirat funkciója a rögzítés, de 

lényegéhez tartozik, hogy anyagától elvonatkoztatott gondolatot tartalmaz.” Ő is kitér az 

írásjegyek szükségeségére azzal a megjegyzéssel, hogy ide tartozónak véli az élő nyelvek 

betűin túl a „letűnt nemzedékek írásait is”.114 

Imregh Géza az okirat fogalma kapcsán a gondolati tartalom jogi jelentősége mellett a 

visszaidézhetőséget hangsúlyozza, a tartalom hitelt érdemlő visszaadását.115 

Kengyel Miklós a tágabb értelmezési lehetőségek áttekintése után a gyakorlat igényeihez 

közelebb álló szűkebb felfogás elfogadhatósága mellett érvel, melynek értelmében a szokásos 

írásjelekkel rögzített emberi gondolat okirat, minden más tárgyi bizonyítási eszköz.116 

 

1.3.3. A hagyományos fogalmi elemek szembesítése napjaink elvárásaival 

A Plósz-féle Pp. születését megelőző évtizedektől napjainkig terjedő időszakot felölelő, 

főbb hazai definícióalkotási kísérleteket vázoló fenti felsorolás célja a fő fogalmi elemek 

egybegyűjtése, ami egy – már a technikai kihívásokkal is szembenéző – korszerű 
                                                
111 KOVÁCS  M.: 711. p. 
112 SÁRFFY: 279. p. 
113 NÉVAI/SZILBEREKY: 338. p. 
114 HÁMORI 1970A: 599. p. 
115 IMREGH 2003A: 64-65. p. 
116 KENGYEL 2003C: 291. p. 
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fogalomalkotási próbálkozás bázisát képezheti. Szinte valamennyi hagyományos 

fogalommeghatározás kiemeli a gondolattartalomnak szokásos írásjegyek útján történő 

rögzítését, a gondolattartalomnak az okirat anyagától való függetlenedését és a múltbeli 

tények tanúsíthatóságának jelentőségét. Ezek a súlypontok lényegileg egy új – a technikai 

fejlődés nyomán bekövetkezett változásokat is figyelembe vevő – fogalommeghatározás 

alappilléreit is megadhatják némi kiigazítással.117 

A hagyományos okirattal ellentétben az elektronikus okirat vonatkozásában 2004. 

júliusáig létezett törvényi definíció, de azt nem a Pp. tartalmazta, hanem az elektronikus 

aláírásról szóló törvény alapfogalmakat tisztázó 2. §-a.118 Ez a definíció is kiindulópontként 

szolgálhatna az általános okiratfogalom kialakításánál, megállapításait a téma feldolgozása 

során kritikai vizsgálat tárgyává téve érdemes figyelembe venni. Azonban 

fogalommeghatározási problémakör áttekintésénél célszerűbbnek mutatkozik a hagyományos 

okiratfogalmakból kiszűrt hangsúlyos pontok mentén haladnunk a következők szerint: 1. a 

tartalom és a hordozó anyag egymáshoz való viszonya, illetve ezek jogi relevanciája, 2. az 

írás, mint fogalmi elem szükségszerűsége és mibenléte, 3. a múltbeli tények tanúsíthatósága. 

Ad 1. “Az okirat funkciója a rögzítés, de lényegéhez tartozik, hogy az anyagától 

elvonatkoztatott gondolatot tartalmaz.”119 A hagyományos okiratok viszonylatában 

kulcskérdésként jelentkezett az anyaghoz kötöttség és egyben függetlenedés kérdése. Az 

információt hordozó anyaggal szemben álláspontom szerint az egyetlen követelmény az, hogy 

a gondolattartalom tartós és megbízható rögzítésére oly módon legyen képes, hogy a rögzített 

információ hitelt érdemlő megőrzése és visszanyerhetősége biztosított legyen. Az okirat 

tartóssága alatt természetszerűleg egy viszonylagos megváltoztathatatlanságot kell értenünk, a 

felhasznált anyag megfelelőségének megítélése is ennek függvénye. Egyébiránt azonban a 

gondolattartalmat magán hordozó anyag kémia, biológia vagy egyéb hovatartozása 

közömbös: a papír e célú elsődleges használata mellett a szakirodalom számos e funkciót 

betölteni képes más anyagot is számon tart (pl. papirusz, pergamen, agyagtábla, kő, fa, fém, 

bőr, textil). Ugyan a kiállítás meghatározott módszere, technikája sem előfeltétele az okirattá 

                                                
117 HARSÁGI 2003A: 262. p. 
118 A korábbi törvényszöveg szerint: Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adat, 
mely elektronikus aláírással van ellátva (Eatv. 2. § 12. pont). Elektronikus irat: olyan elektronikus dokumentum, 
melynek funkciója szöveg betűkkel való közlése, és a szövegen kívül az olvasó számára érzékelhetően kizárólag 
olyan egyéb adatokat foglal magában, melyek a szöveggel szorosan összefüggenek, annak azonosítását (pl. 
fejléc), illetve könnyebb megértését (pl. ábra) szolgálják (Eatv. 2. § 13. pont). Elektronikus okirat: olyan 
elektronikus irat, mely nyilatkozattételt, illetőleg nyilatkozat elfogadását, vagy nyilatkozat kötelezőnek 
elismerését foglalja magában (Eatv. 2. § 14. pont). Megj.: a 2004. évi LV. törvény az elektronikus dokumentum 
fogalmát módosította, a másik két definíciót tartalmazó szakaszokat hatályon kívül helyezte. Erről ld. 
részletesebben: 3.3.1. fejezet. 
119 HÁMORI 1970B: 105. p. 
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válásnak, de ez is ugyanúgy a hordozó anyag milyensége által determinált (pl. a kőbe vésés), 

mint azok a tényezők (fizikai, kémiai és egyéb behatások), amelyek veszélyeztethetik az adott 

okirat létezését vagy épségét és ezzel közvetve az információ biztonságos megőrzését is. Az 

anyaghoz kötöttség a hagyományos okiratok vonatkozásában azt jelentené, hogy az 

elkészítést követően az anyag és tartalom elválaszthatatlan közös léte kezdődik meg: a 

tartalom bizonyítása – másodlat vagy hiteles másolat hiányában – addig garantált, ameddig az 

okirat anyaga mentes az olyan jellegű állapot-, illetőleg állagváltozásoktól, amelyek az 

okiratban foglalt emberi gondolatok visszaadását, megismerhetőségét meghiúsítaná. Az 

anyagtól függetlenedett, elvonatkoztatott tartalom inkább a jogászi megközelítési mód 

terméke. Ez ott jut szerephez, ahol a szemletárgynak az okirattól való elkülönítése válik 

kérdésessé.  

A modern korban a hagyományos anyagok mellé beléptek az elektronikus adathordozók, 

melyből kifolyólag a néhány évtizeddel ezelőtt még vitathatatlan kijelentést: „az okirat anyagi 

léttel bír”120 érvényessége mára már részlegessé vált. Az elektronikus okiratok tekintetében 

ugyanis nem beszélhetünk az okirat anyagáról, az anyag információhordozó szerepét az 

elektronikus adattárolást biztosító eszközök vették át. Míg a hagyományos okiratnál a tárgyi 

hordozó nem változik, anyag és tartalom tulajdonképpen szinte elválaszthatatlan: a szövege 

változatlan formában ugyanazon a  tárgyi hordozón marad, addig a „dematerializált okiratok” 

esetében a tartalom csak elektronikus formában létezik, az okiratnak fizikai létformája 

nincsen, de megjeleníthető és elraktározható, illetve ismételten előhívható.121 Ez esetben a 

tárgyi hordozó állandósága nem szükséges,122 de az elválaszthatóság itt is viszonylagos, csak 

annyit jelent, hogy a tartalom nincs egy meghatározott hordozóeszközhöz végérvényesen 

hozzákapcsolva, de az optikai megjelenítés valamilyen eszközt igényel, ha nem is feltétlenül 

ugyanazt, amelyet a létrehozás, illetve a tárolás során korábban használtak. A faxon 

továbbított iratokkal szemben itt a létforma folyamatosan elektronikus, ezért a tartósság és 

integritás követelménye is ebben a létformában kell, hogy megvalósuljon. Az előbbiekben 

említett – a létformáját a továbbítás idejére elektronikussá változtató – a faxüzenetekkel 

szemben az elektronikus okiratok kapcsán rendelkezésre is állnak azok a technikai eszközök 

és módszerek, amelyek a hagyományos okiratokkal azonos biztonságot garantálhatják. 

Ad 2. Vélhetően a német perjogi dogmatika hatására, a magyar okiratfogalom 

meghatározások többsége is megköveteli a szokásos és egyezményes írásjegyek meglétét, 

                                                
120 HÁMORI 1970A: 599. p. 
121 Vö. JAKSITY: 222-225. p. 
122 KONDRICZ/TÍMÁR 2000: 94-95. p. 
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amely írásjegyekkel szemben az uralkodó álláspont szerint az érthetőség a legfőbb kritérium. 

E vonatkozásban a részletek, a megközelítési mód és a felhozott példák az egyes szerzőknél 

nagyfokú eltérést mutatnak, de többen abból indulnak ki, hogy az érthetőség nem a mindenki 

számára felfoghatóságot jelenti, hanem a szakértő avagy fordító bevonásával érthetővé 

tehetőséget.123 Ebben a kérdésben a legmesszebb talán Farkas József merészkedett, aki már 

nem is csak írásjegyekről beszél, hanem a szakértő által értelmezhető jelekké tágítja ezt a 

fogalmi elemet. Meg kell, hogy jegyezzük, az ő definíciója tűnik a leginkább megfelelőnek 

arra, hogy kisebb módosítással a hagyományos okiratokon túl az elektronikus okiratok 

befogadására is alkalmassá tehető legyen. 

Láttuk, hogy a magyar polgári perjogi irodalom nagy jelentőséget tulajdonít az írásnak, 

mint okirati „kelléknek”, azonban az egyes szerzők megközelítése jellemzően kimerül a 

példákon keresztüli „írásjegy - más jelek” kategóriák közti határvonal meghúzásában, 

azonban a fentieken túl részletesebb képet nem alkotnak az írás mibenlétéről, perjogi 

szempontból releváns általános jellegzetességeiről. E tekintetben a bűnügyi tudományok 

irodalma valamivel nagyobb bőséget mutat, így érdemes onnan kiragadnunk a polgári perjog 

területére is érvényes megállapításokat. Kiss Lajos megfogalmazása szerint „az írás 

valamilyen anyagon fizikailag bekövetkezett írásjegyekben formált elváltozás, azaz grafikai 

eredmény, tehát fizikai tulajdonságokkal is rendelkezik. Az a tulajdonság, hogy az írás 

gondolat (beszéd) közvetítő eszköz, gondolati-tartalmi tulajdonság. Az írás e kettős 

tulajdonsága […] megkülönbözteti minden más tárgytól, dologtól vagy egyéb (nem grafikai) 

eljárással rögzített gondolattól, beszédtől (pl. hangszalag)”. Az íráskészítés háromféle eljárás-

típus eredményeképpen születhet meg: gépi eljárással (pl.: nyomdai eljárás stb.), amelynél 

előre elkészített kliséket használva gépi mechanizmussal készül az írás és az emberi 

mozgások irrelevánsak; tisztán emberi mozgással, írásmechanizmussal; vegyes 

írásmechanizmussal (pl.: gépelés, bélyegzés), amelynél az előre elkészített sablonokat 

használva részben gépi mechanizmusokkal részben pedig emberi mozgások útján jön létre az 

írás.124 

Ezzel szemben az elektronikus okiratok esetében a billentyűzeten végzett írás művelete 

során a memóriában jelek keletkeznek, melyek elektronikus formában léteznek, a képernyőn 

írásjegyek ill. számjegyek, ábrák alakjában jeleníthetők meg, ami az írásbeliségnek 

                                                
123 ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD: 697. p., Münch.Komm. 2000: 415. p., GAÁR: 153. p., 
MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 422. p., KOVÁCS M.: 711. p., SÁRFFY: 279. p., HÁMORI 1970A: 599. p., KENGYEL 
2003C: 291. p., vö. PLÓSZ: 297. p. 
124 KISS L.: 549. p. 
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megfelelhet,125 de ehhez az ilyen módon keletkezett „írás” állandóságát, biztonságát, 

megjeleníthetőségét a jogi keretek megteremtésével garantálni kell. 

Az okiratok tekintetében a bizonyítás mindenképpen a gondolattartalomra összpontosít, 

maga az anyag, illetve a hordozóeszköz, valamint ezek állapota csak másodlagos, csak 

annyiban jön figyelembe, amennyiben ez a vizsgált tartalom megismerésére kihatással lehet. 

Mindezek alapján úgy vélem, hogy az okirat tartalmát rögzítő jelekkel szemben a következő 

követelményeket kell támasztanunk: optikailag megragadhatónak és mindenképpen 

egyértelműen értelmezhetőnek és értékelhetőnek kell lenniük. Ezt jellemzően a főként 

írásjegyekből álló okirat képes biztosítani, e vonatkozásban a szűkebb meghatározás felé 

hajlik a szerző, a rajzokat, a nem szövegillusztráció jellegű, szövegértelmezési célú ábrákat az 

okiratok közül kirekesztve és a szemletárgyak közé sorolva, még annak tudatában is, hogy 

ezeknél is állhat a hordozó anyagtól/eszköztől elvonatkoztatott emberi gondolat a bizonyítás 

középpontjában. Az elektronikus dokumentumok megjelenése azonban kikényszeríti azt, 

hogy a hagyományos íráson túl tekintve – a tágabb fogalomértelmezések eredetileg talán nem 

e vonatkozásban használt, de mindenesetre találó „jel” szóhasználatát kölcsönvéve – az 

elektronikus jelek formájában tárolt (a főként írásjegyekből álló elektronikus dokumentum 

visszaadását biztosító) adatok ide tartozását se vitassuk el. Ebben az irányban tehát tágítanunk 

kell a jogirodalomban uralkodó fogalom meghatározáson.  

Még egy rövid kitérőt megérdemel az aláírás, mint lehetséges fogalmi elem kérdése is, 

tekintettel arra, hogy a hagyományos és az elektronikus okiratokkal kapcsolatban a jogalkotói 

és jogirodalmi felfogás némi bizonytalanságot mutat. Míg a hagyományos okiratok kapcsán a 

jogszabály és a jogirodalom nem követeli meg az aláírást az okirattá minősülés 

előfeltételeként, addig 2004. júliusáig az elektronikus okiratok törvényileg előirányzott 

kelléke volt a valamilyen biztonsági szintű elektronikus aláírás (Eatv. 2. § 12. pont). A 

jelenleg hatályos törvény már nem tartalmazza a fenti kitételt, tekintve, hogy az elektronikus 

okirat fogalmát törölték a hivatkozott jogszabályból. Ez a lépés eltúlzottnak tűnik, de a régi 

definícióban mindenképpen kifogásolható az aláírás mint fogalmi elem. Álláspontom szerint a 

199.§ szerinti egyszerű okirati kategóriába bele kell férnie az alá nem írt elektronikus 

okiratnak is, más kérdés természetesen, hogy az állítólagos kiállítótól származását hogyan 

lehet igazolni. Ez utóbbi már szabad mérlegelés tárgya lehetne. 

Ad 3. A harmadikként tárgyalandó sarkalatos kérdés annak vizsgálatára irányul, hogy a 

múltbeli tények tanúsíthatósága, mint az okiratokkal szemben általánosan megfogalmazott 

                                                
125 KONDRICZ/TÍMÁR 2000: 95. p., JAKSITY: 222. p. 
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követelmény, miként értelmezendő. A szerző osztja azt a hazai és külföldi jogirodalomban 

számos helyen előforduló, de egyes szerzők által vitatott álláspontot, hogy az okirati 

minősülés tekintetében a kiállítás célja érdektelen. Az osztrák irodalomban szemléletesen 

„véletlen okiratnak” nevezett, azaz eredetileg nem perbeli bizonyítás céljára kiállított okiratok 

(pl. magánlevelek) is rendelkezhetnek olyan tartalommal, mely egy későbbi per eldöntése 

kapcsán releváns tények bizonyítására alkalmasak. Éppen ezért a bírói szabad mérlegelést 

ezen a ponton semmi esetre sem szabad kötöttségek közé szorítanunk. A tartalom 

szabályozása az ügyek sokféleségére és egyedi jellegére még az általánosság szintjén sem 

tűnik célszerűnek és valamelyest a szabad bizonyítás elvével is szemben álló lenne. A 

jogirodalomban vitatott, hogy az okiratnak jogilag jelentőst tényt, nyilatkozatot kell-e 

tartalmaznia. Nézetem szerint e tekintetben a problémának már a megközelítési módja is 

helytelen annyiban, hogy ez a kérdés nem az okirattá minősítés előfeltétele, hanem az 

indítványozott okirati bizonyítás elrendelésével, illetve a bemutatott okirat tartalmi 

relevanciájának értékelésével kapcsolatos döntéseknél jön figyelembe. Mindkét esetben az 

ügy összes körülményeire, a feltárt egyéb bizonyítékokra és ezeknek az anyagi 

jogszabályokhoz való viszonyára tekintettel szabadon mérlegel a bíróság. Az okirat által 

igazolt tény vagy nyilatkozat jogi jelentősége mindig csak az adott ügy viszonylatában 

dönthető el, ugyanaz az okirat az egyik ügyben lehet perdöntő jelentőségű, míg egy másik 

ügyben teljességgel érdektelen. Az okirattá minősíthetőség annál viszont objektívebb 

kategória, hogy mindig egy adott ügy viszonylatában döntsünk róla. Éppen ezért élesen külön 

kell választani azt a kérdést, hogy egy adott bizonyítási eszköz okirat-e és hogy elrendeli-e a 

bíróság ezzel az okirattal való bizonyítást, illetve miként értékeli majd azt. Mivel a 

relevanciának ez utóbbi két esetben van befolyása, ezért az okirat fogalmi elemeitől ezt a 

kérdéskört távol kell tartanunk. Vitatható volt ezért az Eatv 2. § korábbi 14. pontja, amely az 

elektronikus okirat fogalmának meghatározásánál tartalmi kérdésekre is kitér, miszerint csak 

az olyan elektronikus irat tekintendő elektronikus okiratnak, amelyik nyilatkozattételt, 

illetőleg nyilatkozat elfogadását, vagy nyilatkozat kötelezőnek elismerését foglalja magában. 

Ez a kitétel még számos más konkrét problémát is felvetett, melynek tárgyalására későbbi 

fejezetekben kerítünk sort. 

Összegzésképpen kísérletet teszünk a fent kifejtettek kapcsán kiszűrt elengedhetetlen 

fogalmi építőelemeknek egy lehetséges meghatározásba sűrítésére. Elsődlegesen Farkas 

József alapgondolatára építkezve, de a szűkebb értelmezést valló szerzők definícióinak 

egynémely elemeit is felhasználva a következőképpen képzeli el a szerző az okirat egy a kor 

követelményeinek is megfelelő körülírását: emberi gondolattartalomnak a gondolatok 
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kifejezésére szolgáló jelekkel, főként írásjegyek vagy írásjegyekké alakítható jelek útján 

történő megörökítése, melynél a hordozó anyag vagy eszköz és a rögzítés módja önmagában 

nem releváns, de összességében alkalmas a gondolattartalom tartós megőrzésének és hitelt 

érdemlő visszaadásának biztosítására. 

 

1.3.4. Az ún. „okiratszerű tárgyak” bizonyítási eszközkénti besorolása 

A technikai fejlődés egyes XX. századi eredményei a bizonyítási eszközök besorolása 

tekintetében mind kül- mind belföldön számos vitát váltott ki. Elsődlegesen az ún. okiratszerű 

tárgyként emlegetett bizonyítási eszközökre gondolva, mint pl. a fénykép, film-, hang- és 

videófelvétel, hazánkban egy olyan tendenciát figyelhetünk meg, amely indokolt módon az 

okiratfogalom tágításától elzárkózva ezeket a német perjogászok felfogásához hasonlatos 

módon a szemletárgyak közé szorította. Magyar viszonylatban ez a folyamat az elektronikus 

okiratok vonatkozásában tört meg, melyek okiratkénti elfogadása lehetővé vált, tekintettel a 

technikai biztonságra és az ilyen típusú dokumentumoknak a hagyományos okiratokéval 

nagymértékben megegyező felhasználási lehetőségeire.  

Az okiratszerű tárgyak kérdésére visszatérve tekintsük át, hogy ezeknek mely 

tulajdonsága képzi az okirattá nyilvánítás legfőbb akadályát. A hangfelvételek 

vonatkozásában egyes szerzők a közvetlen észlelés lehetőségét hiányolják és ennek 

következtében sorolják a tárgyi bizonyítékok közé azokat.126 Más vélemények szerint a 

szemletárgyi minőség alapja az, hogy míg a szemletárgynál bármely érzékszerv szóba jöhet a 

tárgy tulajdonságainak megfigyelésénél, addig az okiratok esetében ez a látásra korlátozandó, 

a hangfelvételek tartalma pedig vizuálisan nem érzékelhető. Emellett nagyobb a 

hangfelvételek esetében a hamisítás kockázata is, amely szintén a kiemelt okirati szerepkör 

hozzárendelése ellen szól. A hangfelvételek szemletárgykénti minősítéséből következik az is, 

hogy egy adott jognyilatkozat vonatkozásában formakényszer esetén a hangfelvétel legfeljebb 

közvetett bizonyítékként vehető figyelembe annak bizonyításánál, hogy a jogügylet a 

törvényben meghatározott formában létrejött, csak esetleg az okirat bemutatásának 

valamilyen akadálya van (pl. időközben megsemmisült). Ezzel szemben Hámori Vilmos nagy 

gyakorlati hasznosságot tulajdonít a hangfelvételek kiegészítő bizonyítékkénti 

alkalmazásának pl. szóbeli végrendeletek esetén.127 

                                                
126 FARKAS 1972: 432. p. A bizonyításról szóló 1956-ban megjelent monográfiájában ezzel ellentétes álláspont 
bontakozik ki: „A nem papíron és nem szokásos írásjelekkel kiállított okiratok között a jelen korban és még 
inkább a jövőben a gramofonlemez és a magnetofonszalag a legjelentősebb. Mindkettő okirat, minthogy 
nyilatkozatot tanúsít gondolatok megrögzítésére alkalmas eszközzel.” FARKAS 1956: 171. p. 
127 HÁMORI 1970B: 104-105. p. 
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A fénykép és filmfelvétel a jogirodalom szerint azért nem okirat, hanem szemletárgy, mert 

ugyan lehetővé teszi a vizuális érzékelést, de közvetlen gondolattartalmat nem hordoz.128 

Mindezek a megállapítások természetesen nem vonatkoznak a közokiratról a Pp. 195. § (2) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően készült felvételekre.  

 

1.3.5. Elhatárolási kérdések és kapcsolódási pontok más bizonyítási eszközök 

viszonylatában 

1.3.5.1. A szemletárgyak elhatárolása 

„Tárgyi bizonyíték alatt értjük az anyagi világ egy részét, vagy annak megnyilvánulásait, 

amely bármely érzékszervünkkel érzékelhető.”129 A szemletárgyak, mint a tárgyi 

bizonyítékok hordozói közé számos tárgy besorolható, amelyeknek mindössze egyetlen jogi 

kritériummal kell rendelkeznie: a bizonyítandó tény bizonyítására alkalmasnak kell lennie. 

Hámori Vilmos fent idézett meghatározását a szemletárgyak által közvetített tárgyi 

bizonyítékok mibenlétére nézve talán egyetlen szakember sem vitatná, nem jutottak azonban 

közös nevezőre a polgári perjogtudomány képviselői abban a tekintetben, hogy az okiratokra, 

mint a szemletárgyak „egy önállósult alfajára”130 tekintsenek vagy a teljes elkülönítés mellett 

döntsenek.  

Az elsőként említett álláspontot képviseli pl. Magyary Géza, aki szerint a szemletárgyak 

köréből kiválnak azok a dolgok, amelyek „gondolat nyilvánítások hatásait tüntetik fel, 

gondolatnyilvánításra általában használt jelekkel. Ezek a szemletárgyak az okiratok.”131 

Hámori Vilmos szerint a szemletárgy dolog (esetleg ember), amely megtestesíti a bizonyító 

tényt. Ő is ide sorolja az okiratokat, melyek gondolattartalmat, mint bizonyító tényt 

testesítenek meg.132 Gátos György is hasonló nézőpontot képvisel, miszerint: „Az okirat 

végeredményben a tágabb értelemben vett tárgyi bizonyíték egyik minősített, elkülönített 

tagja, amelyet a törvény a bizonyítási eszközök körében betöltött kiemelkedő jelentősége 

miatt különít el a többi – szűkebb értelemben vett tárgyi bizonyítékok körétől.”133 

Gyökeresen ellentétes mindezekkel Móra Mihály állásfoglalása, aki kirekeszti a 

szemletárgyak köréből az okiratot.134 Farkas József szemlélete jóval differenciáltabb, tömör 

megállapításával kifejezésre juttatja az okiratoknak az egyéb bizonyítási eszközökhöz mért 

                                                
128 HÁMORI 1970B: 105. p., FARKAS 1956: 171. p. 
129 HÁMORI 1970B: 102. p. 
130 GÁTOS: 760. p. 
131 MAGYARY 1898: 197. p. 
132 HÁMORI 1970B: 103. p. 
133 GÁTOS: 755. p. 
134 Ld. MÓRA: 292. p. 
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elhelyezkedését és azok közös tulajdonságait, szerinte az okirat külső megjelenésében tárgyi 

bizonyítási eszköz, tartalmában tanúságtétel. Az okirat tehát a szemletárgy és a tanú közt 

helyezkedik el, de közelebb áll a szemletárgyhoz.135 

Gyakorlatilag azonban nem is a szemletárgy gyűjtőfogalom alá tartozás jut jogi 

jelentőséghez, hanem az, hogy az okiratokat milyen szempontrendszer alapján határolhatjuk 

el az (egyéb) szemletárgyaktól. Az elkülönítés alapja valójában az, hogy az okiratban foglalt 

gondolattartalom vagy az okirat, mint tárgy állapota, tulajdonsága, külső megjelenési formája 

(pl. annak megrongált, eltépett volta) a bizonyító tény az adott perben.136 Többnyire az írások 

tartalma az, amely a bizonyítás tárgyát képezi, kevesebb esetben irányul a bizonyítás az írások 

– mint a bizonyítandó tények hordozói – „tárgyi-dologi” oldalának vizsgálatára. 

Szemletárgyként értékelhetők azok az iratok, amelyek kizárólag valamely fizikai jellemzőjük 

miatt kapnak szerepet a bizonyításban. E minősülés legfontosabb következménye a bizonyíték 

értékelése során az, hogy az okiratok bizonyító értékére vonatkozó – kötöttségi elemként 

jelentkező – speciális szabályok nem alkalmazhatóak. 

A két típusú bizonyítás egymáshoz való viszonyának egy másik vetületét vizsgálva 

Kengyel Miklós megállapította, hogy az okirati bizonyítást a szemlével a 194.§ kapcsolja 

össze, mely a bíróság elé csak aránytalan nehézséggel van egyáltalán nem vihető okiratok 

tekintetében megengedi a helyszíni megtekintést. Kifejti, hogy az okiratot birtokló személyt a 

bíróság úgy kötelezi, mint a szemletárgy birtokosát, hogy biztosítsa a megtekintést.137 Ez 

természetesen nem érinti az okirati minőséget és ennek eljárásjogi következményeit sem. 

 

1.3.5.2. A tanúk és az okiratok, lehetséges kapcsolódási pontok   

Az okirati bizonyítás kapcsolata a tanúbizonyítással meglehetősen ambivalens, hiszen 

„részben kizárják egymást, részben pedig egymás kiegészítői is. Az írásos bizonyítéknak van 

egyfajta állandó jellege, ezért aki ilyet tart a kezében, különösen biztonságban érezheti magát, 

nincsen kitéve a tanúbizonyítás ingatagságának és pontatlanságának”.138 Az okirat is korábbi 

tényekről tudósít a tanúhoz hasonlóan, de maradandóbb és megbízhatóbb; Magyary nyomán 

voltaképpen “holt tanúnak” is nevezhetnénk.139 A két bizonyítási eszközt összevetve a 

következő a megállapításokra juthatunk: a tanúk hátrányára szolgál az a tény, hogy csak 

korlátozottan tudják visszaadni a történéseket, amiben a felejtés és a szubjektivitás egyaránt 

                                                
135 FARKAS 1956: 164, 171. p. 
136 GÁTOS: 755. p., vö. HÁMORI 1970B: 104. p. 
137 KENGYEL 1999A: 399. p. (9. pótlap, 122/1.) 
138 NAGEL 2003: 120. p. 
139 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 422-423. p. 
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szerepet játszik. Az okiratoknál viszont a nyilatkozat a rögzítéssel függetlenedik a kiállítótól, 

– ami előnyt is jelent az értékelése során, – de ez egyben meg is merevíti és ki is szakítja az 

információ közlést az összefüggéseiből.140 A tanú ennél jóval „rugalmasabb” bizonyítási 

eszköz, hiszen kérdéseket lehet hozzá intézni, valamint több lehetőséget ad a bíróság tagjai 

számára a személyes benyomások szerzésére, ezzel a közvetlenség elvének jobb 

érvényesülését mozdítva elő.  

Az bizonyítékok értékelése során a tanú vallomása és az okirat tartalma – az okirati 

bizonyítást átható vélelmek függvényében – le is ronthatja és meg is erősítheti egymást vagy 

amennyiben például az okirat nem szolgáltat elegendő bizonyítékot az adott kérdésben, a 

tanúmeghallgatás kiegészítő bizonyítékul is szolgálhat.141 Fokozódik a tanúvallomások 

jelentősége olyan esetben, ha az okiratot magát nem lehet már bemutatni (pl. elveszett, 

megsemmisült), ilyenkor elsődlegesen azok a személyek jöhetnek szóba tanúként, aki jelen 

voltak az okirat kiállításánál, vagy ismerik annak tartalmát (pl. olvasták), esetleg éppen az 

okirat megsemmisülésének körülményeire vonatkozóan rendelkeznek ismeretekkel. 

Szintén érdekes kapcsolódási pontot jelent az írásbeli tanúvallomás 

megengedhetőségének kérdése. Ennek alkalmazására gyakorlatilag abban az esetben lehet 

leginkább szükség, ha valamilyen oknál fogva tartani lehet attól, hogy a tanú később a perben 

nem tud majd vallomást tenni (pl. egészségi állapota vagy tervezett hosszabb külföldi útja 

miatt). Ez a megoldást tulajdonképpen nem kizárt, de az így kapott vallomás értékelése 

inkább az okirati bizonyítás szabályai szerint történik. Tekintettel arra, hogy a közvetlenség 

elve itt csorbát szenved és az ilyen bizonyíték magán hordozza mind az okiratok, mind a 

tanúvallomás kapcsán fent felsorolt összes hátrányt, az előzetes bizonyítás győztesen kerülhet 

ki a két intézmény konkurenciájából.  

További tisztázandó csatlakozási pont a két jogintézmény határán a tanúk 

okiratfelmutatási kötelezettsége, hiszen „a tanú nemcsak szóval tartozik előadni azt, a mit 

emlékezetében megtartott, hanem a kérdésre tartozó s a birtokában levő okiratokat is tartozik 

felmutatni.”142 Gyakorta előfordul, hogy a tanú rendelkezik olyan okiratokkal, 

feljegyzésekkel, amelyek az ügy szempontjából lényegesek lehetnek, vagy a vallomás 

megtételét megkönnyíthetik, azt pontosabbá, tárgyszerűbbé tehetik. Annak érdekében, hogy 

ez ne a meghallgatás során derüljön ki, a tanút már az idézésben fel kell hívni arra, hogy az 

ilyen okiratát hozza magával. A perben nem álló harmadik személyeknek ez a kötelezettsége 

                                                
140 HÁMORI 1970A: 602. p. 
141 Vö.: GÁTOS: 771. p. 
142 MAGYARY 1898: 238. p. 
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már a Plósz-féle Pp.-ben is a tanúzási kötelezettség szerves része volt, valójában az 

intézményt a sommás eljárásról szóló törvény honosította meg 1893-ban. A gyökereit az 

európai kontinensen kívül kell keresnünk, Magyary az angol hatást hangsúlyozza, a subpoena 

duces tecum elnevezésű klasszikus jogintézményre vezetve vissza a magyar megoldást.143 

Az okiratfelmutatási kötelezettség alapján a tanú a meghallgatása alkalmával a birtokában 

levő okiratot, illetőleg annak a peres ügyre vonatkozó részét köteles a bíróság rendelkezésére 

megtekintés végett bemutatni, kivéve ha az okiratot perben nem álló harmadik személy 

nevében tartja magánál. Az okirat bemutatásának alaptalan megtagadása a tanúságtétel 

megtagadásának következményeit vonja maga után [Pp. 174.§ (1) bek.].144 A tanúzásra 

képtelen személy nem köteles az okirat felmutatására sem, aki a vallomás megtagadására 

jogosult, megtagadhatja az okirat felmutatását is.  

Megint más aspektusból szemlélve a két intézmény lehetséges határterületeit ki kell 

térnünk az okiratban szereplő, ill. az okirat kiállításánál jelen lévő tanúk szerepére. Ezek 

tulajdonképpen kétféle funkciót tölthetnek be: amennyiben pusztán a nyilatkozó 

személyazonosságának tanúsítása szükséges (pl. a közjegyzői okiratszerkesztési eljárás során) 

azonossági tanúról beszélünk. Ha azonban a tanúk  előtt történik a nyilatkozat aláírása, vagy a 

nyilatkozó előttük magáénak ismeri el az okiraton szereplő aláírást, akkor ezáltal már a 

személy azonosításán túl a nyilatkozat megtételét is igazolják az okiratot előttemező ún. 

ügyleti tanúk. Egy esetleges jogvita során ezek a személyek nagy valószínűséggel idézendő 

tanúvá „avanzsálnak” a per során, így a jogügylettel kapcsolatos bizonyítás meghiúsulásának 

megelőzése érdekében a Pp. 170. § (3) bekezdése e személyek esetében kizárja a 

tanúvallomás megtagadásának jogát a hozzátartozói kapcsolat és a bűncselekménnyel való 

vádolás okán. 

Az ügyleti tanúk szerepe valójában a valódiság, azaz a kiállítótól származóság 

biztosításának és a bizonyíthatóságnak a fokozása. A jogintézmény lehetséges gyökereit 

vizsgálva kitűnik, hogy ez a többletbiztosíték, vagyis az emberi emlékezet általi megerősítés a 

középkor azon időszakából származhat, hagyományozódhatott át és maradt meg a mai napig 

ebben a redukált változatban, amikor az okiratokkal szembeni bizalmatlanság miatt a perben 

az okirat bizonyító erejének kiegészítésére tanúk általi megerősítést alkalmaztak. Ez 

természetesen idővel egyre jobban visszaszorult, melynek első lépése a hiteles pecsét alatt kelt 

                                                
143 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 417. p., RAGÁLYI: 117. p. 
144 A beavatkozó nem tekinthető félnek, ehhez képest mint tanút, lehet kötelezni a birtokában lévő okirat 
bemutatására is (BH 1989. 42.).  
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okiratok önálló bizonyító erejének kimondása volt.145 Az ügyleti tanúk számának jogszabályi 

meghatározása kapcsán – a történetiséget szintén nem nélkülöző – igen érdekes megállapítást 

tett Kengyel Miklós a tanúbizonyításról szóló 1988-ban megjelent monográfiájában: „A két 

tanú misztikája – noha a modern perrendtartások már több, mint egy évszázada száműzték – 

mind a mai napig ott lebeg a jogrendszerek felett, és kísért az okirati, az ügyleti vagy éppen a 

hatósági tanúk számának a meghatározásánál.”146 

 

1.3.5.3. Az okiratok szakértői vizsgálata 

Az okirati bizonyítási eszköz vizsgálata során felmerülhetnek kérdések, amelynek 

megválaszolása olyan különleges szakértelmet igényel, mellyel a bíróság nem rendelkezik.  

Tipikusan a minden személynél egyéni jellegzetességgel bíró kézírással kapcsolatban 

fordulnak elő ilyen kérdések, így számos esetben igazságügyi írásszakértőt: írásazonosítót 

rendel ki a bíróság, de elképzelhető, hogy más típusú szakértelmet igényel a probléma pl. az 

elektronikus okiratok kapcsán magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkező 

szakemberek bevonására lehet szükség. Jóllehet az írásszakértő alkalmazása nem kötelező 

jellegű, de gyakorlatilag a legnyilvánvalóbb esetektől eltekintve nem célszerű mellőzni a 

kirendelését. 

A kézírás, az írást létrehozó tevékenység számtalan elemzés kiindulópontjául szolgálhat. 

Az írásazonosító az írást készítő személyt azonosítja, illetőleg az íráskeletkezés körülményeit, 

pl. a készítés módszerét, az időpontját, helyét, aktuális külső hatásokat (pl. mozgó jármű, 

hideg, sötét stb.), az anyagát (pl. tintavizsgálatok) és az eszközeit (pl. tollfajták). 

Következtetéseket vonhat le továbbá a készítő személyére illetve körülményeire vonatkozóan 

(kor, nem, képzettség, foglalkozás stb.).147  Az írásazonosítást a következő – Kertész Imre 

által megfogalmazott – tények teszik lehetővé: „Az írómozgást és az ember egyéb lokomóciós 

készségeit, szokásait tükröző ismérvek az emberi pszichikus tevékenységen keresztül jutnak 

ugyan kifejezésre, de éppen nagyfokú beidegzettségük miatt a tudati funkciók 

megkerülésével. Az ember bizonyos mértékig képes ugyan kézírása egyes sajátosságait 

                                                
145 A jelzett fordulópont kb. a XIII. századra tehető, de fontos megemlíteni, hogy a nem hiteles pecsét alatt tett 
okiratok a teljes közhitelességet nélkülözték még akkor is, ha azokat hatóságot gyakorló egyén hivatalos 
eljárásáról adta ki. Így a megyei kiadványok – az alispán és szolgabírák pecsétjével ellátottak – megtámadhatók 
voltak. Egy 1478-ban Báthory országbíró előtt folyt perben a felmutatott ilyen típusú oklevelet az ellenfél 
prókátora – mivel az nem hiteles pecsét alatt kelt – a bizonyításra nem eléggé alkalmasnak ítélte. A bíróság 
kimondta ebben az ügyben, hogy az ilyen oklevél „régi és az emberi emlékezet útján nem igazolható okirat”, így 
azt bizonyítékként nem fogadta el. HAJNIK: 351. p. 
146 KENGYEL 1988: 26. p., vö. Pp. 196. § (1) bek., Ütv. 26. § (1) bek., Ptk. 629. § (1) bek. 
147 KÁRMÁN: 31-32. p. 
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eltorzítani, azonban egyúttal a tudatos beavatkozási mechanizmus ismérveit is létrehozza.”148 

A mesterkéltség, a hamisítás kimutathatóságát az a törvényszerűség is elősegíti, hogy noha 

egy ideig kontroll alatt lehet tartani az írás folyamatát, de a figyelem lankadása újból felszínre 

hozza az egyéni írásmódot.149 A szakvélemény elkészítése során a szakértő tekintettel van arra 

is, hogy az irat szövegezési sajátosságaiból is következtetéseket lehet levonni a készítőjére 

vonatkozóan. 

Témánk szempontjából elsődleges fontosságú az okirat valódiságának vizsgálata. A 

hamisítottság kimutatására a szakértő főként a megnövekedett tudati kontroll miatt lefékezett 

tempóból és indokolatlan megállásokból, ritmustalanságból az enyhébb írásnyomásból vagy 

ennek egyenetlenségéből, a nagyobb betűméretből, a gondolkodást jelző pontszerű 

vonalkezdetből és vonalvégből képes az okirat hamisított voltára következtetni.  

Az írásösszehasonlítás végett a bíróság íráspróbát rendelhet el, de a kérdéses okiratot egy 

vitathatatlanul a kiállítótól származó másik okirattal vetik egybe. Praktikus megoldásnak 

mutatkozik pl. az ügyvédi meghatalmazáson levő aláírással való összehasonlítás. Ha a fél 

megtagadja az íráspróbát, a bíróság szabadon mérlegeli ezt a tényt.150 

 

1.4. Az okiratok osztályozása 

Az okiratok csoportosítását számos szemponthoz rendelten elvégezhetjük, a külföldi és 

hazai jogirodalomban kisebb eltérésekkel, de főbb vonalaiban elfogadott felosztásokon151 túl, 

mely egyfelől a tartalom, másrészt a keletkezés, harmadsorban pedig a bizonyító erő alapján 

végzi el a klasszifikációt, érdemes még egy új tényezőt is figyelembe vennünk, azaz az okirat 

elektronikus vagy hagyományos papír alapú létformáját. E lehetőségek áttekintését követően 

e fejezetben a köz- és magánokirat közti különbségtétel jogi konzekvenciái igényelnek 

részletes kifejtést. 

Az okiratokat nem feltétlenül bizonyítás céljára állítják ki eredetileg, azaz nem minden 

okirat „szándékolt okirat”, a bizonyítás során azok is figyelembe jöhetnek, amelyeket 

annakidején pusztán a közlés végett készítettek („véletlen okirat”),152 ilyen lehet pl. anya és a 

vélelmezett apa levelezése egy apasági perben. A bizonyítás céljára készült okiratok között 

tartalmuk szerint megkülönböztethetünk tanúsító és rendelkező okiratokat. A tanúsító okirat 

múltbéli tényeket rögzít és közvetít a külvilág felé. Ezek rendszerint egy rajtuk kívül álló, „az 
                                                
148 KERTÉSZ: 109. p. 
149 KÁRMÁN: 32. p. 
150 FARKAS 1976: 994-1000., GÁTOS: 786. p. 
151 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 423-424. p., FARKAS 1956: 172-173. p., GÁTOS: 761. p., KENGYEL 2003C: 292. 
p., VÖ.: FASCHING: 496. p., ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD: 698. p. 
152 BUCHEGGER/DEIXLER-HÜBNER/HOLZHAMMER: 288. p., SÁRFFY: 279. p. 
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okiraton kívül fekvő és a bizonyítás tárgyát kitevő tényről,”153 körülményről, állapotról vagy 

folyamatról tudósítanak (pl. számla, napló, szállítólevél, igazolások, tanúsítványok stb.). 

Ennek érdekes válfaja a valamely közjegyzői okirat létét igazoló bizonyítvány, ami nem az 

okirat tartalmát bizonyítja, hanem annak létezését és a bizonyítványt kiállító közjegyzőnél 

való fellelhetőségét (Ktv. 149.§). A rendelkező vagy konstitutív okiratoknak (pl. végrendelet, 

meghatalmazás, értékpapír, hatósági határozat kiadmánya, szerződés stb.), – amelyek a 

bizonyítandó jogi aktust maguk tartalmazzák, – ezzel szemben az a hatásuk, hogy 

kiállításukkal jogviszony keletkezik, módosul, ill. szűnik meg. Az ilyen okirat mindenkivel 

szemben bizonyítja, hogy a kiállító miként rendelkezett.154 Létezik olyan felfogás, amelyik a 

felsoroltakon túl még egy harmadik csoportot is elkülönít: a beismerő okiratokét. Ez utóbbi 

rendszerint csak az okirat kiállítójával szemben bizonyít. 

Farkas József inkább ügyleti okiratot különítene el, nem tartva szerencsésnek a rendelkező 

okirat kifejezést, amely inkább az előbbi alfaja lehetne, tekintettel arra, hogy vannak olyanok, 

amelyek csak tanúsítják a korábbi rendelkezést.155 Tulajdonképpen ez utóbbi nézettel 

összhangba hozható az értékpapír-elméletek kapcsán felvázolt anyagi jogi szemléletű 

felosztás, mely az okirat és a benne foglalt jog egymáshoz való viszonya szerint 

megkülönböztet deklaratív okiratokat, érvényességi okiratokat és értékpapírokat. Az első 

kategória olyan jogviszonyok kapcsán jöhet szóba, amelyek nincsenek írásbeli formához 

kötve, tehát a jogviszony az okiratba foglalás nélkül is érvényesen létrejön (pl. ingó 

adásvétel), az okiratot mindössze a bizonyítást megkönnyítendő állítják ki a felek. A második 

esetben a jogügylet érvényes létrejöttének előfeltétele az okirat kiállítása, ez tulajdonképpen 

megfelel az imént említett szűkebb értelemben vett rendelkező okiratnak. Az értékpapírok 

vonatkozásában pedig elmondható, hogy azok – ez utóbbi speciális típusát alkotva – az alanyi 

jogot oly módon testesítik meg, hogy nélküle (pl. elvesztése esetén) azt sem érvényesíteni, 

                                                
153 MÓRA: 288-289. p. 
154 Tulajdonképpen a rendelkező és tanúsító okiratok elhatárolásának szempontrendszere érvényesül a 
közjegyzői okirat és közjegyzői tanúsítvány elkülönítése kapcsán is. Míg a közjegyzői okirat jogügyletek és 
jognyilatkozatok írásba foglalása, ezzel szemben a tanúsítvány tények rögzítését szolgálja. A jogszabály 
absztraktsága miatt nem képes az egyes esetekre vonatkozó kimerítő szabályozással szolgálni arra vonatkozólag, 
hogy a nevesített eseteken kívül, egy adott tényállás mellett közjegyzői okirat készítése avagy tanúsítvány 
kiállítása szükségeltetik-e. Ezért a közjegyző feladata ennek eldöntése, megjegyezve azonban azt, hogy ahol a 
közjegyzői okirati forma az előírás, az tanúsítvánnyal nem pótolható, míg fordított esetben igen. HARSÁGI 2000: 
380-381. p. 
155 FARKAS 1956: 173. p., A fenti terminológiai megkülönböztetés nélkül az elhatárolás gondolata már Magyary 
Géza munkáiban is megtalálható. MAGYARY 1902B: 17. p. 
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sem bizonyítani nem lehet.156 E három kategória együtt akár kitehetné a Farkas József által 

leírt ügyleti okirat gyűjtőfogalmat is. 

A keletkezésük alapján: eredeti okiratról, másolatról, kiadmányról és kivonatról 

beszélhetünk.157 Eredeti az okirat, amely révén az okirat tartalma létrejött.158 Más felfogás 

szerint az eredeti okirat lényeges jellemzője az, hogy az a kiállítótól származik, míg ugyanez a 

másolatokról már nem minden esetben mondható el.159 Az eredeti okirat több példányban is 

készülhet, ilyenkor az ún. másodlatok (másod-, harmadpéldányok stb.) is eredeti okiratnak 

minősülnek. Az elkészítésükre nem kell feltétlenül egyidőben sort keríteni.  

A közokiratok körében a bizonyítás során az eredeti okirattal esik egy tekintet alá továbbá 

a kiadmány, ami valójában egy hiteles másolat, amelyet az eredeti okiratot kiállító hatóság a 

jogszabályban előírt módon hitelesít.160 A közjegyzői okirat különleges helyzetet teremt azzal, 

hogy a felek által aláírt eredeti példány az őrzésre vonatkozó szigorú szabályok miatt nem 

kerülhet be a jogi forgalomba, csupán annak hiteles kiadmánya, amelyen azonban a felek 

aláírása nem szerepel, ezt tulajdonképpen a hitelesítő záradék helyettesíti. A hiteles kiadmány 

a „jogéletben a közjegyzői okirat eredetijének felel meg”, felhasználása az eredeti okirattal 

egyenértékű.161  

A másolat eredetitől különböző módon készül, lehet egyszerű vagy hiteles másolat. A 

hiteles másolatok az eredeti okirat olyan reprodukciói, amelyeknél egy hatóság vagy 

közhitelességgel felruházott személy írásban igazolja, hogy a másolat az eredetivel teljes 

mértékben megegyezik. Ez a hiteles másolat maga is közokirat, amennyiben az alapjául 

szolgáló eredeti is az volt, azonban a magánokiratról készült hiteles másolat nem minősíti át a 

                                                
156 HARSÁNYI  GY.: 9-10. p., LESZKOVEN: 484-485. p., ld. még: MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 423. p., FARKAS 
1956: 173. p., KENGYEL 2003C: 484-485. p., (Ptk. 338/B. §)   
157 Érdekes történeti ízelítő lehet, hogy az Árpád-házi királyok idejében több eredeti példány elkészítését 
gyakran a következő módszerrel oldották meg: az okiratot egy hártyára írták elválasztó betűkkel, ezeknél a 
betűknél kettévágták és mindkét félnek jutattak belőle, vagy a másik példányt egyházi őrizetbe adták. A hiteles 
helyek sokszor az eredeti okirat egyik példányát visszatartotta, vagy az e célra rendelt regestrumba felvette, így 
biztosítva annak lehetőségét, ha az eredeti okirat másik (kiadásra kerülő példánya) elvész, arról hiteles átirat 
készülhessen. 
A XIII. században kezdett szokássá válni az átiratok készítése. Ennek több kiváltó oka is lehetett: a bíróság előtt 
(esetleg gyakran) felmutatandó okiratot a távoli út veszélyének nem kívánták kitenni, a gyakori használat az 
okirat elrongyolódásához vagy olvashatatlanná válásához vezethetett volna, háborús időkben az eltűnés a 
legnagyobb gondosság mellett is bekövetkezhet. Az átiratok készítése érdekében az érintettek a hiteles 
helyekhez, ill. hiteles pecséttel bíró személyekhez fordultak. A perek folyamán többször elégségesnek 
mutatkozott az átiratok bemutatása, azonban az ellenfél kérésére az eredeti okirat felmutatása kötelező volt. A 
király kiváltságképpen átíratott okiratokat olyan hatállyal, hogy az az eredeti pótlására teljes mértékben 
alkalmassá válik, mivel az eredeti felmutatása alól a kiváltság jogosultja felmentést kap (pl. lefüggő arany pecsét 
kímélése céljából stb.). HAJNIK: 355-360. p. 
158 FARKAS 1976: 982. p.,  KENGYEL 2003C: 292. p. 
159 FASCHING: 496. p. 
160 FARKAS 1976: 983. p.  
161 BÓKAI 1997: 3. p. 
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magánokiratot közokirattá. A hiteles másolat valójában az eredeti okirat bizonyító erejét 

„örökli meg”. 

Kivonat alatt az okirat rövidített másolatait, vagyis az okiratok meghatározott részeinek 

egyszerű vagy hiteles másolatát értjük. A több önálló jogügyletet tartalmazó közjegyzői okirat 

esetén a Ktv. például lehetőséget biztosít arra, hogy a közjegyző az egyes jogügyletekről 

kivonatot adjon ki. A kivonatot a közjegyző záradékolja, a záradékban felhívja a figyelmet 

arra, hogy a kivonat az eredeti okiratnak csupán egy meghatározott része. A kivonat 

felhasználhatóságát a Ktv. korlátozza és az joghatásában sem egyenértékű az eredeti okirattal, 

illetőleg annak hiteles kiadmányával, másolatával; a kivonat alapján nincs helye bírósági 

végrehajtásnak.162 

Az eredeti okiratok, mint bizonyítási eszközök jellemzően „árnyékéletet” élnek,163 hiszen 

a gyakorlatban a felek többnyire a másolatokat csatolják és csak szükség esetén kerül az 

eredeti példány bemutatásra. Teljes bizonyító erő ugyan az eredeti okirathoz kapcsolódik, de 

általában elegendőnek bizonyul az egyszerű vagy hiteles másolat (hosszabb terjedelmű okirat 

esetében – amennyiben nincs szükség az okirat egészére – kivonatos másolat) csatolása. 

Ennek előfeltétele, hogy ezt az ellenfél nem kifogásolja, és az eredeti okirat bemutatását a 

bíróság sem tartja szükségesnek. A bíróság elrendelheti, hogy az eredeti okiratot vagy az arról 

készített másolatot (kivonatot) az iratokhoz csatolják; ha fontosabb eredeti okiratot kell az 

iratokhoz csatolni, a bíróság külön gondoskodik annak kellő megőrzéséről (Pp. 191.§). A 

bíróság ügyviteli szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 27.§ az írásbeli 

bizonyítékok és fontos iratok kezelése, őrzése vonatkozásában – azok kiemelt jelentőségére, 

adott esetben pótolhatatlanságára tekintette – a következő speciális előírásokat tartalmazza: ha 

az irathoz olyan okiratot vagy más iratot mellékeltek, amelynek szakértői vizsgálata válhat 

szükségessé, az okiratot (iratot) zárt borítékban kell az iratok között őrizni. Külön jogszabály 

vagy az eljáró bíró elrendelheti akár a páncélszekrényben való őrzést is.164 A bíróság döntése 

alapján az iratokhoz csatolt okirat egyszerű vagy hiteles másolat ellenében a fél kérelmére 

kiadható. 

A kiállítójuk ill. bizonyító erejük szerint köz- és magánokiratokat különböztetünk meg, a 

magánokiratok körén belül pedig teljes bizonyító erejű, valamint egyszerű magánokiratokat. E 

kérdéskör részletes taglalására külön alfejezetben kerítünk sort. 

                                                
162 HARSÁGI 2000: 380-381. p. 
163 BALZER: 135. p. 
164 IMREGH 2003B: 44. p. 
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A fenti klasszikus szempontrendszer újabban kiegészülhet a létforma szerinti 

hagyományos papír-alapú és elektronikus vagy dematerializált okirat elkülönítéssel. Ez a 

kérdés szintén külön fejezet tárgyát képezi. 

 

1.5. Az alakszerűségi kérdések és a bizonyítás kapcsolata 

Minden modern jogrendszer abból indul ki, hogy bizonyos jogügyletek csak akkor 

ismerhetők el jogilag, amennyiben meghatározott formai előírások figyelembevételével 

köttetnek meg. Mindamellett a meghatározott forma betartásának kényszere mindenütt 

kivételnek tekinthető a forma szabadságának általános alapelve alól. A szigorú alaki 

szabályok előírásával a jogalkotó akkor él, ha az adott jogügylet jellegére vagy az abban 

szereplő személyekre tekintettel különös jelentőséget tulajdonít a bizonyítékok 

létrehozatalának, védelmet kíván nyújtani az elhamarkodott döntések ellen. Ennek célja lehet 

a jogilag tiltott ügyletek megnehezítése, valamint az is, hogy a felek részére jogi tanácsadás 

álljon rendelkezésre az ügyletkötés során. A formai előírás valójában a fogyasztóvédelem 

eszköze is lehet, tekintettel arra, hogy egy átlag polgár általában ritkán köt olyan szerződést, 

mint pl. az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, így sok tapasztalattal nem is 

rendelkezik e téren, ami ésszerűvé teszi a fokozott jogvédelmet.165 Mielőtt azonban a 

témánktól nagyon messzire kanyarodnánk, térjünk ki néhány gondolat erejéig a formai 

előírások kialakulásához vezető okokra, valamint az így kialakult rendszerek áttekintésére.  

Könnyen megkülönböztethető néhány olyan cél, amit a törvényhozó a formai előírások 

megteremtésével általánosságban követni szokott, ezek lényegileg a bizonyítási funkció és a 

meghatározott ügyletek komolyságára figyelmeztető, jogvédelmi jellegű ún. megbízhatósági 

funkcióban jutnak kifejezésre. Történetileg a régebbinek a bizonyítási funkció tűnik. Az angol 

Statute of Frauds 1677-ből, amelynek egyes pontjai még ma is hatályban vannak Angliában, 

azért vezette be meghatározott jogügyletek esetében a formakényszert, mert meg kívánta 

előzni a peres felek csalárd cselekményeit.166 Ugyanezt a célt követte a még hosszabb múltra 

visszatekintő francia szabály az Ordonnance de Moulins (1566.) 54. cikke, amely kizárta a 

tanúbizonyítást a meghatározott összeghatárt meghaladó jogügyletek esetében.167 Ehhez 

napjaink nézőpontjából hozzá kell tenni, hogy a formai előírásnak a bizonyítást biztosító 

funkciója ott is kifejti hatását, ahol a felektől a tisztességtelen szándék távol esik. Ezekben az 

esetekben is megkönnyíti viszont a bizonyítást mind a szerződés létrejötte, mind pedig a 

                                                
165 ZWEIGERT/KÖTZ: 359, 373. p., BÓKAI 1999: 18. p. 
166 Ahogy a preambuluma is rögzíti: „for the prevention of many fraudulent practices which are commonly 
endeavoured to be upheld by perjury and subornation of perjury”.  
167 E szabályozások részletesebb bemutatására az összehasonlító jogi fejezetben kerítünk sort. 
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szerződés tartalma tekintetében. Azt, hogy eredetileg a bizonyítási funkció vezetett a formai 

előírások kialakulásához, az is alátámasztja, hogy az említett jogrendszerekben sok esetben a 

formai követelmények figyelmen kívül hagyása még ma sem az anyagi érvénytelenséget 

eredményezi, hanem csak eljárásjogi következményeket vált ki: az angolszász jogban a 

formai előírások negligálása a perelhetőség hiányát eredményezi (bírói úton nem 

érvényesíthető, az eredeti szövegben: unenforcable), a francia jogban pedig ahhoz vezet, hogy 

ezek a kérdések nem lesznek tanúkkal bizonyíthatók.168 Gyakran a formakényszernek egy ún. 

megbízhatósági funkciót kell betöltenie, ami valójában azt jelenti, hogy a jogügyletekben 

járatlan, tapasztalatlan személyt kell megóvnia az elhamarkodott jognyilatkozatoktól, 

lehetőséget adva a számára, hogy higgadtan, jól megfontoltan nyilatkozhasson és ezzel annak 

az előfeltételnek eleget tegyen, miszerint a jogügyletet vélhetően komolyan gondolta és 

számolni tudott a jogkövetkezményekkel. „Az okirat kiállítása ugyanis mindig bizonyos időt 

vesz igénybe, rendszerint többet, mint az élő szó, s így jobban biztosítja az akarat 

komolyságát.”169 Különös mértékben betölti a formai előírás ezt a funkciót, amennyiben azt 

kívánja meg, hogy a jogügyletet egy olyan független, jogvégzett hivatalos személy foglalja 

okiratba – mint például a latin típusú közjegyző.170 Ezt a szemléletet követi a német és a 

magyar magánjog is, melyek a formai előírások be nem tartását az ügylet érvénytelenségével 

(semmisséggel) szankcionálják. 

A magyar polgári anyagi jog nem tartalmaz általános formakényszert [ld. Ptk 216.§ (1) 

bek.]. Ahol külön jogszabályi rendelkezés meghatározott alakszerűséget nem irányoz elő, ott 

a jogügylet érvényesen létrejöhet szóban, írásban vagy akár ráutaló magatartással is. A 

bonyolultabb szerződéseket a tartalom könnyebb bizonyíthatósága miatt a gyakorlatban 

számos esetben olyankor is írásba foglalják, amikor azt a jogszabály egyébként nem kívánná 

meg. Amennyiben a szerződés érvényességét meghatározott alakhoz köti a jogszabály, 

megkívánhat egyszerű írásba foglalást, vagy valamelyik minősített okirati formát.171 A Ptké. 

                                                
168 Art 1341 Code civil: „Il n’est recu aucune preuve par témoins.” 
169 MAGYARY 1902B: 17-18. p. 
170 ZWEIGERT/KÖTZ: 360-361. p 
171 A teljesség igénye nélkül említünk néhány a gyakorlatban gyakran alkalmazásra kerülő alakszerűségi 
szabályt, ezek mindenre kiterjedő feltérképezését nem tűztük azonban célul. Írásba kell foglalni pl. a következő 
jognyilatkozatokat: tartozáselismerés [Ptk. 242.§ (2) bek.], kötbérkikötés [Ptk. 246.§ (1) bek.], jótállási 
nyilatkozat, amennyiben a fogyasztó az írásbeli formát kéri [Ptk. 248. § (1) bek.], jogvesztés kikötése [Ptk. 250.§ 
(1) bek.], zálogszerződés [Ptk. 254.§ (1) bek.], kezességvállalás [Ptk. 272. § (2) bek.], rövidebb elévülési idő 
kikötése [Ptk. 325. § (1) bek./, értékpapír átruházásnál a forgatmány írásbeli nyilatkozat [Ptk. 338/B.§ (4) bek./, 
tulajdonjog fenntartása [Ptk. 368. § (1) bek.], elővásárlási jog kikötése [Ptk. 373. § (1) bek.], visszavásárlási jog 
[Ptk. 374.§ (1) bek.], vételi jog [Ptk. 375. § (1) bek.], kutatási szerződés [Ptk. 412. § (2) bek.], bankhitel 
szerződés [Ptk. 523. § (1) bek.], biztosítási szerződés [Ptk. 537. § (1) bek.], tartási szerződés [Ptk. 587. § (2) 
bek.], életjáradéki szerződés [Ptk. 591. § (2) bek.], öröklésről való lemondás [Ptk. 603. § (1) bek.] stb. Az 
ingatlan adásvételi és ajándékozási szerződés annyiban speciális, hogy a [Ptk. 365. § (3) bek., 579. § (2) bek.] 
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38. § (4) bek. szerint a közokirat minden alakszerűséget pótol, tehát ezzel bármely más előírt 

forma felváltható. 

Anélkül, hogy az alaki szabályok be nem tartásából adódó anyagi jogi következmények 

ismertetésében elmélyednénk érdemes megvizsgálnunk ennek kihatását a bizonyításra nézve. 

Az anyagi jogi szabályok értelmében a megkívánt forma hiányában nem jön létre érvényes 

jogügylet, de ha az a megfelelő alaki előírások betartásával már érvényesen létrejött, akkor ez 

a tény másként is bizonyítható, nem feltétlenül az okirattal magával. Természetesen ilyen 

esetben az egyéb bizonyítási eszköz igénybevételével lefolytatott bizonyítás kiterjed annak 

vizsgálatára is, hogy a jogügylethez előírt megfelelő alaki feltételek fennállottak-e (pl. 

megtörtént-e az írásba vagy valamely minősített okirati formába foglalás). Ennek 

nyilvánvalóan akkor lehet gyakorlati jelentősége, ha az okirat időközben eltűnt, 

megsemmisült, vagy más okból kifolyólag nem áll rendelkezésre. Alapvetően helytálló Farkas 

József állítása, hogy a magyar polgári perjog nem ismer okirati kényszert olyan értelemben, 

hogy meghatározott tények kizárólag okirat útján lennének bizonyíthatók.172 Egyedül az 

értékpapírok kapcsán szenvedhet ez a gondolatmenet némi törést, hiszen a nem 

dematerializált értékpapír esetén – csekély számú kivételtől eltekintve – a papír birtoka jelenti 

a jogérvényesítés kizárólagos eszközét, csak ezáltal nyerhet bizonyítást a követelés 

fennforgása.173 Magyary Géza ennek lényegét a következőképpen foglalta össze a XX. század 

elején, ami az e tekintetben változatlan jogi helyzet miatt tulajdonképpen napjainkban is 

érvényes állítás: „a rendelkező okiratok közt ismét vannak olyanok is, amelyek a jogügyletet 

tagadása esetében kizárólag bizonyítják is, azaz tagadása esetében az illető jogügyletet 

másképpen, mint az illető okirat által bizonyítani nem is lehet. Ezek az okiratok az 

                                                                                                                                                   
értelmében a szerződés érvényességének csak az írásbeliség az előfeltétele, azonban az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzés közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján történhet (XXV. PED). Az 
általános meghatalmazás csak írásban érvényes, a meghatalmazás egyébiránt pedig olyan alakszerűséget igényel, 
mint amilyet a jogszabály a meghatalmazás alapján megkötésre kerülő jogügylet kapcsán elrendel [Ptk. 223. § 
(1) bek]. A perbeli meghatalmazást – az ügyvédi meghatalmazás kivételével – közokiratba vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba kell foglalni [Pp. 69. § (2) bek.]. Teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati 
formát követel meg a törvény pl. az alábbi jognyilatkozat kapcsán: társasági szerződés [Gt. 10. § (2) bek.], egyes 
egészségügyi beavatkozások visszautasítása, valamint a reprodukciós eljárással kapcsolatos meghatározott 
nyilatkozatok (Eütv.). Adott esetben a fél személyében rejlő ok alapozza meg a minősített okirat 
szükségszerűségét, így pl. a Ptké. 36. § (2) bekezdése  szerint amennyiben a jogszabály írásbeli alakot rendel és a 
fél nem tud írni, legalább teljes bizonyító erejű magánokirati forma szükségeltetik. Ügyvéd által ellenjegyzett 
vagy közokirati formához kötött pl. a társasház alapító okirat [2003:CXXXIII. tv. 10.§ (1) bek.], a szövetkezeti 
alapszabály [2000:CXLI. tv.], a házassági vagyonjogi szerződés [Csjt. 27.§ (3) bek.] Kizárólag közokiratba 
foglaltan érvényes a jelzálog-hitelintézet által kötött jelzáloghitel szerződés [1997:XXX. tv. 6.§ ], ill. a Ptk. 14/B 
§ (3) bek. alapján a gondnok részére adott általános meghatalmazás stb. Közjegyzői okirati formát és a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara ezirányú közhiteles nyilvántartásába való bejegyzést igényelnek az ingó 
jelzálogszerződések [Ptk 262. § (2) bek.]. 
172 FARKAS 1956: 172, 220. p., uő 1987A: 134. p., uő: 1987B: 74. p., GÁTOS: 770. p., vö.: MAGYARY 1902B: 19. p. 
173 MAGYARY 1902B: 19. p., LESZKOVEN: 37, 43. p. 
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értékpapírok. Pl. a váltó. Rendszerint ugyanis, ha valamely jogügyletről okirat van, ez nem azt 

jelenti, hogy az illető ügyletet másképpen mint az okirat által bizonyítani ne lehetne, hanem 

az bizonyítható más eszközök útján is, anélkül, hogy magát az okiratot előbb meg kellene 

semmisíttetni. Előfordul azonban, hogy a rendelkező okiratnak ilyen hatálya van. Ekkor tehát 

mindaddig, míg megsemmisítve nincs, az ügyletet másképpen mint az illető rendelkező okirat 

által bizonyítani nem lehet; s éppen ez teszi ki az értékpapírokat.”174  

Más jogszabályhelyek a Pp. okirati bizonyítást szabályozó részében nevesített közokirattól 

és a teljes bizonyító erejű magánokirattól eltérő, a teljes bizonyító erejű magánokiratnál 

szigorúbb vagy enyhébb alakszerűségi követelményeket támaszthatnak, amely a 

jognyilatkozat érvényességének feltétele. Az okirati bizonyítás szemszögéből vizsgálva a 

kérdést a teljes bizonyító erejű magánokirattól szigorúbb szabályok szerint készülő írásbeli 

magánvégrendelet perjogi szempontból a teljes bizonyító erejű magánokiratokkal azonos 

módon kezelendő. Amennyiben a Ptk. szabályait nem tartják be maradéktalanul, de a teljes 

bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelel az okirat, akkor az egyébként 

érvénytelen jognyilatkozat megtételének tényét az okirat teljesen bizonyítja. A külön 

jogszabályi rendelkezés folytán beemelést nyerhet az okirat a teljes bizonyító erejű 

magánokiratok sorába enyhébb alaki feltételek betartása mellett is, ilyenkor az érvényességhez 

kevesebb feltételt kell teljesíteni,175 pl. az ügyvédi meghatalmazás esetében, melyet a Pp. 69. 

§ (2) bek. és az Ütv. 26. § (2) bek. szerint elegendő, ha az ügyvéd és az (az írni tudó)176 

megbízó aláírt, ezáltal az teljes bizonyító erejű okirattá válik. 

 

1.6. Az egyes okirattípusokhoz kapcsolódó bizonyító erő 

Az okiratok bizonyító erejének vizsgálata során mindenekelőtt tisztázásra szorul az alaki 

és anyagi bizonyító erő fogalmának körülhatárolása, tekintettel arra, hogy a jogirodalom nem 

minden esetben használja ezeket a fogalmakat következetesen.  

Az okirat alaki (formális) vagy más néven külső bizonyító ereje annak igazolására irányul, 

hogy a kiállító valóban megtette az okiratban foglalt nyilatkozatot. Az alaki bizonyító erő 

bizonyos okiratok tekintetében törvényileg szabályozott és magával hozza a szabad bizonyítás 

elvének egy bizonyos mértékű korlátozását is, vélelmek és ideiglenes igazságok alkalmazása 

révén kötöttségi elemeket épít a rendszerbe, korlátozva ezzel némileg a bíró szabad 

mérlegelési lehetőségét.  

                                                
174 MAGYARY 1898: 423. p. 
175 FARKAS 1976: 997. p. 
176 Amennyiben a megbízó nem tud írni, közokiratba kell a meghatalmazást foglalni vagy két tanú előtt a 
megbízónak el kell ismerie a megbízás létrejöttét. 
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Az anyagi (materiális) vagy belső bizonyító erő, illetve más szóhasználattal a bizonyító 

érték meghatározása során azt kell vizsgálnunk, hogy az okirat tartalma való-e és ebből 

következően van-e és milyen jelentősége van a perben a bizonyítandó tény szempontjából. Az 

anyagi bizonyító erő megállapítása során arra is figyelemmel kell lennünk, hogy milyen 

viszonyban van a bizonyítás tárgya az okirat tartalmával.177 A bizonyító erő e válfaja 

valójában az okiratban foglaltaknak „a perben – közvetlenül vagy közvetve – lényeges tény 

bizonyítására” való alkalmasságára összpontosít, tulajdonképpen „azt jelenti, hogy mennyiben 

képez bizonyítékot az okiratban foglalt gondolattartalom, nyilatkozat”.178 Az anyagi bizonyító 

erő lényege tehát abban áll, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozat – a bizonyítandó tényre 

nézve – milyen relevanciával bír a polgári perben.179 Az ügyre tartozás kérdését, vagyis azt, 

hogy az ügy eldöntése szempontjából mely tények döntőek, azok a jogszabályok határozzák 

meg, melyek ezen tények fennállásához vagy fenn nem állásához joghatásokat kapcsolnak.180 

Alapvetően az alaki bizonyító erő tekintetében van különbség a köz- és magánokirat  

illetve a magánokiratokon belül a teljes bizonyító erejű és az ún. egyszerű között.181 Az okirat 

anyagi bizonyító erejét jellemzően az okirat alakjára való tekintet nélkül, az adott ügyben az 

összes körülmények mérlegelése alapján a bíróság állapítja meg.182 „Az alaki bizonyító erő 

teljessége mellett is előfordulhat az anyagi bizonyító erő teljes hiánya.”183 

Találkozunk a jogirodalomban olyan megállapításokkal is, mely szerint a közokiratnak az 

anyagi bizonyító ereje is kötött, tehát e vonatkozásban is teljes bizonyító erőt tulajdoníthatunk 

neki.184 E felfogás azonban az anyagi bizonyító erő meghatározásának beszűkítését 

feltételezné egy olyan irányba, hogy az anyagi bizonyító erő kizárólag az okiratban foglaltak 

valóságát érintené, figyelmen kívül hagyva az okiraton kívüli bizonyítandó tények, amelyek 

az okiraton kívüli tények és az okirat tartalma, mint bizonyító tény kapcsolatát, ami 

álláspontom szerint igen fontos eleme a materiális bizonyító erő meghatározásának. 

Amennyiben nem vitatjuk az utóbbi állítást, akkor viszont fel kell hívnunk arra a figyelmet, 

hogy az okirat anyagi bizonyító erejének a törvény általi rögzítése azért nem lehetséges, mert 

az okirat nem feltétlenül bizonyítja a bizonyításra szoruló tényeket, hiszen a tartalma nem 

biztos, hogy kiterjed a perben lényegesnek mutatkozó tények igazolására Az okirat 

kiállításakor ugyanis – mely tipikusan a jogvitát megelőzően történik – az esetleges jövőbeni 
                                                
177 FARKAS 1976: 979. p. 
178 HÁMORI 1970A: 602-603. p. 
179 GÁTOS: 762. p. 
180 FARKAS 1956: 60-61. p. 
181 HARSÁGI 2003A: 265-266. p. 
182 FARKAS 1976: 979. p. 
183 ANTALFI: 599. p. 
184 HÁMORI 1970A: 602. p. 
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per tárgya még nem fixálódott. Móra Mihály szavait idézve: „Az okiratokra vonatkozó kötött 

bizonyítási szabályok nem tartalmaznak rendelkezést arról, hogy az okirati bizonyítás 

eredményeképpen a valónak, bebizonyítottnak tekintendő tények az alkalmazandó jogszabály 

törvényi tényálláselemét megvalósítják-e”,185 e vonatkozásban a bíróság szabadon mérlegel. 

A meggyőződés kialakításában segítségére lehet a bemutatott okirat szövegének értelmezése, 

a joghatások és a tartalmi helyesség vizsgálata, valamint a döntés kapcsán releváns volta, ezek 

mind az anyagi bizonyító erő kérdésköréhez tartozóak és a perben vitathatók az okirattal 

bizonyító fél ellenfele által.  

Az okiratokkal kapcsolatos bizonyításnak van három olyan vetülete, amelyet érdemes 

elkülönítenünk és még az egyes okirattípusok elemzését megelőzően értelmeznünk. E három 

tényező: a nyilatkozatadás bizonyítása, a nyilatkozat szerzőjének bizonyítása és a nyilatkozat 

tartalmának bizonyítása. 

Az elsőként említett – az alaki bizonyító erő kérdésköréhez tartozó – nyilatkozatadás 

bizonyítása hordozza a legtöbb kötöttségi elemet. Ez a kérdéskör igazából erősen összefügg 

az aláírás ún. kötési funkciójával, hiszen az aláírás az a szimbolikus mozzanat, amely az 

nyilatkozattételt teljessé teszi, arra utal, hogy az aláíró a nyilatkozatot akarta és önként 

megtette. Ehhez már elegendő az egyszeri aláírás is: egyetlen okirati példány ilyen módon 

történő kiállítása megalapozza a nyilatkozat megtételének bizonyíthatóságát függetlenül attól, 

hogy másodpéldányok avagy kiadmányok készültek-e az okiratról. E kérdéskörhöz szorosan 

kötődik a nyilatkozatot tevő személyének bizonyítása, vagy a másik irányból nézve az okirat 

származásának, valódiságának igazolása. Természetszerűleg itt is az aláírásnak van igen nagy 

jelentősége, de nem ez az egyetlen olyan ismertetőjegy, amely a kiállító személyre utalhat, és 

a valódiság tekintetében bizonyítékul szolgálhat. Kisebb jelentőséggel, de szóba jöhetnek 

egyéb tényezők is: pl. az okirat kiállításának módja utalhat a szerzőre (pl. meghatározott 

módon nyomtatott levélpapír használata), az okirat kiállításának körülményei is ilyenek 

lehetnek (pl. más személyek jelenlétében történt az okirat kiállítása).  

A nyilatkozat tartalmát az okirat hordozza magában, így ez szolgálhat arra vonatkozóan 

bizonyítékul. Ami az okiratba nincs belefoglalva, az (rendszerint) nem tartozik a nyilatkozat 

tartalmához. Ez tulajdonképpen az okirat teljességének feltételezésén alapul meg az aláírt 

okiratok esetében, aminek a bizonyítás tekintetében igen nagy jelentősége lehet.186  

                                                
185 MÓRA: 292. p. 
186 Vö: BORGES: 591-595. p. 
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Az itt általánosan fölvázolt, az okirati bizonyítás gerincét alkotó kérdések 

specifikumainak a Pp. által elkülönített módon az egyes okiratfajtákhoz rendelten 

tárgyalandók. 

 

1.6.1. A közokirat 

A közokiratokkal kapcsolatos szabályozás jobb megértését szolgálandó az intézmény 

kialakulása néhány mozzanatának bemutatása végett talán nem hiábavaló fáradozás 

visszanyúlni a történelmi gyökerekhez. A középkori Magyarországon sokáig csak a királyi 

okmányokat tekintették közokiratnak és csak ezek rendelkeztek a perben bizonyító erővel. A 

XIII. század második felében kezdtek a más forrásból származó hiteles pecséttel ellátott 

okiratok187 is bizonyító erőt nyerni. Az Anjou-házhoz tartozó királyok uralkodása alatt 

enyhültek a perrel szemben támasztott szigorú formai követelmények, kiterjesztették az 

oklevelekkel történő bizonyítás szerepét, egyúttal megszigorították a hiteles helyek működési 

szabályait.188  

A hiteles helyek (káptalanok és konventek) az oklevelek kiállítása során a XIII. századtól 

kezdtek kiemelkedőbb szerephez jutni. A hiteles helyek szerepe többirányú volt a polgári 

peres eljárásban: egyrészt bizonyos percselekményekben vettek részt, másrészt növekvő 

jelentőségre tettek szert az okiratok kiállításának területén is. A hiteles pecséttel rendelkező 

káptalanok és konventek a hozzájuk forduló magánfeleknek a hiteles hely előtt létrejött 

jogügyleteit ún. bevallásokat közhitelű okiratba foglalták. Ezen felül különféle oklevelekről 

hiteles másolatot (ún. átiratot) készítettek a felek kérésére.189 E szerepük a következő 

századokban olyan jelentőssé válik, hogy az Európa legtöbb országában ismert és fejlődésnek 

indult közjegyzőség nálunk nem is tudott igazán komoly szerephez jutni a középkor folyamán. 

Hazánkban a közjegyzők tevékenysége szorosan kötődött az egyházi bíróságok munkájához, 

az általuk kiállított okiratok csak a szentszéki bíróságok előtt szolgálhattak bizonyítékul. 

A közokirati bizonyító erő első újszerűbb megközelítésével az 1840. évi XV. 

törvénycikkben találkozhatunk, amely a váltókkal kapcsolatos eljárásokat szabályozva a 97.§-

ában az ún. köz-oklevél (documentum publicum) kapcsán rögzítette, hogy az ilyen okiratok 

tartalma tökéletesen bebizonyítottnak tekintetik mindaddig, míg az ellenfél hamisságát be nem 

bizonyítja. A Ptrs. alkalmazása során a közokiratnak tekintették azokat az okiratokat „melyek 

a kiállítók által törvényes illetőségök köréhez tartozó tényekről adatnak ki”. A közokirathoz 

                                                
187 Ezen okiratok kibocsátói: nagybírák, hiteles helyek, városok ill. vármegyék. BÓNIS/DEGRÉ/VARGA: 39. p. 
188 BÓNIS/DEGRÉ/VARGA: 27. p. 
189 CSIZMADIA/KOVÁCS/ASZTALOS: 140. p. 
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általános érvénnyel rendelt teljes bizonyító erőt, amely fennállt mindaddig, míg az ellenfél 

azok hamisságát vagy szabálytalanságát be nem bizonyította (165.§). A sommás eljárásról 

szóló törvény e téren nem hozott változást, a 73. §-ában mindössze azt rögzítette, hogy a 

közokiratok bizonyító erejére vonatkozó szabályok továbbra is érvényben maradnak. 

A közokirat fogalmának megalkotása során csak egy generális körülírás lehet célravezető, 

hiszen az ilyen típusú okiratok nagy választéka miatt a teljeskörű felsorolás lehetetlen. A XX. 

századi magyar perjog tulajdonképpen a kontinentális jogokra jellemző sarokkövekre építve 

alkotta meg a maga közokirat definícióját, melynél szerepet kapott a kiállító személyének 

meghatározása, a hatáskörébe tartozó ügyekre korlátozás és a formai szabályok betartásának 

hangsúlyozása.  

Az 1911-es Pp. szóhasználatában ugyan a századforduló nyelvezetét tükrözően, a 

szövegezés logikáját tekintve a német és osztrák perrendtartásokra emlékeztető módon, de 

tartalmilag lényegében a mai szabályozásnak megfelelően írta körül a közokirat fogalmát és 

bizonyító erejét: eszerint az „oly okirat, a melyet e törvény hatályosságának területén 

közhatóság hivatalos hatáskörén belül, vagy közhitelességgel felruházott személy ügykörén 

belül az erre nézve megszabott alakban kiállít, mint közokirat, teljesen bizonyítja a benne 

foglalt intézkedést, határozatot, nyilatkozatot vagy tanusítást, ugyszintén teljesen bizonyítja 

azt is, hogy a közhatóság vagy közhitelességű személy által abban tanusított nyilatkozatok és 

egyéb tények a valóságnak megfelelően vannak tanusítva.” Az ellenbizonyítás a közokirattal 

szemben is megengedett volt (315-316.§). 

Az 1952-es Pp. szerinti közokiratfogalom az eredeti szöveghez képest két tekintetben 

módosult: a Pp. vonatkozó szakaszát módosító 1997. évi LXXII. törvény 14.§-ában 

nevesítették a közokirat kiállítására jogosultak között a közigazgatási szerveket. A módosítás 

annyiban hiábavaló vállalkozásnak tűnhetne, hogy az eredeti „más hatóság” fogalom is 

magába foglalná ezeket a szerveket. A törvény indokolásából azonban világosan kiderül, 

hogy a pontosítás azt a célt szolgálta, hogy a közigazgatási szerv által nem hatósági 

ügykörben kiállított okiratok is közokiratnak minősülhessenek, amennyiben a Pp. 195.§ 

előírásainak megfelel. A másik, későbbi módosulás az elektronikus közokirat megjelenéséhez 

kapcsolható, melynek kifejtését ehelyütt mellőzzük, tekintettel arra, hogy a kérdéskör átfogó 

bemutatására az értekezés külön fejezete tesz kísérletet. 

A hatályos szabályozás értelmében az olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más 

hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül a megszabott alakban állított ki, mint 

közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal 

tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, 



A magyar polgári perbeli bizonyítás elmélete és néhány gyakorlati vetülete a hagyományos okiratok szemszögéből 
________________________________________________________________________________________________ 

50 

valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, 

amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít190 [Pp. 195. § (1) bek.]. Amennyiben a fenti 

követelmények bármelyike hiányzik, nem tekinthető az okirat közokiratnak, ami azonban nem 

zárja ki az okirat magánokiratként való értékelhetőségét.  

A közokirati minősülés nem a tartalom, hanem a keletkezés módjának függvénye.191 „Bár 

a közokirat bizonyító ereje jelentős részben a kiállító személy jogkörén nyugszik, annak a 

másik fontos alapja a kiállítást megelőző, illetve azzal kapcsolatos eljárás.“192 Tehát a kiállító 

személyén túl annak is döntő jelentősége van – a közokiratként történő értékelhetőség 

körében, – hogy a közokirat kiállítására jogosult személy vagy hatóság hatáskörébe rendelt 

ügy kapcsán állította-e ki az okiratot. 

A közokiratokkal kapcsolatos alakszerűségi követelmények okirattípusonként különböznek 

pl. a közjegyzői okiratok formai követelményeit tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi 

XLI. törvény rendelkezései az irányadók, amely értelmezése kapcsán elmondható, hogy a 

közjegyzői okirat biztonságát szolgáló garanciális elemek közé nem csak a szűk értelemben 

vett formai előírások betartása (pl. a sorvégek kihúzása, a rövidítések és üres sorok kerülése, a 

lapok fizikai összekapcsolásának módja) sorolható. Ugyanígy a fenti cél előmozdítását segíti 

a közjegyzői okirat készítését megelőző eljárás néhány mozzanata, a közjegyző számára előírt 

semleges szerep, a közreműködés esetleges megtagadása, az őrzés szigorú szabályai. E 

garanciális szabályok betartásának számos esetben magából az okiratból is ki kell tűnnie, így 

pl. a személyazonosságról való meggyőződést a közjegyzői okirat bevezető részébe, a 

felolvasás megtörténtét pedig a záradékba szokás belefoglalni. A bírósági okiratok kiállítására 

vonatkozó szabályokat az eljárási törvények mellett nagyrészt a Büsz. rendelkezései között 

találhatjuk. 

A közokirat bizonyító ereje lényegileg azt jelenti, hogy az ellenkező bizonyításáig teljes 

bizonyító erővel bizonyítja: a.) az okiratban foglalt határozat, intézkedés tartalmát, hatályát 

illetőleg ezek megtörténtét; b.) az okirattal tanúsított adatok és tények fennállását vagy fenn 

nem állását; c.) a benne foglalt nyilatkozat megtételét, valamint azt, hogy az érdekelt személy 

a nyilatkozatot mikor és milyen módon tette meg.193 

                                                
190 Ilyenek pl. az MNB könyvei és annak meghatározott alakszerűségek mellett készített kivonatai (2001. évi 
LVIII. törvény 64.§) vagy a 2003. évi LXXXI. törvény által elektronikus közokirattá minősített okiratok.  
191 Vö.: GÁLL: 23, 33. p. 
192 HÁMORI 1970A: 605. p. 
193 Kommentár a Polgári Perrendtartáshoz (CompLEX CD-jogtár, KJK-Kerszöv) 
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A tanúsító okiratok a tartalmat csak akkor bizonyítják, ha a tanúsítás közvetlen észlelésen 

alapszik, kivételt képez viszont e szabály alól pl. az anyakönyv,194 mely közhitelesen tanúsítja 

a benne foglalt adatok valódiságát, annak ellenére is, hogy az anyakönyvvezető a születésnél, 

illetve a halálnál nem volt jelen. Ezzel szemben pl. nyilatkozat megtételének tanúsítása esetén 

a teljes bizonyító erő csak a nyilatkozattétel tényére terjed ki,195 vagyis arra, hogy az 

okiratban megjelölt személy a nyilatkozatot az okirat kiállítására jogosult hatóság vagy 

közjegyző jelenlétében a közokiratban foglalt tartalommal megtette, nem pedig arra, hogy 

annak tartalma a valósággal milyen viszonyban van. 

A hatósági aktusokra vonatkozó közokiratok teljes bizonyító ereje azt igazolja, hogy az 

intézkedést megtették vagy a határozatot kibocsátották az okiratban foglalt tartalommal. 

Azonban a teljes bizonyító erő itt csak a rendelkező részre vonatkozik, „az indoklásra csak 

annyiban, hogy a hatóság annak alapján rendelkezett”.196 Nem bizonyítja tehát a közokirat a 

határozat indokolásában megállapított tényállás valóságát.197  

Magyary úgy fogalmaz, hogy „a közokirat teljesen és kötötten bizonyítja azt, hogy azok a 

tények, amelyek céljából a közokirat felvétettet, úgy történtek, ahogyan benne elő vannak 

adva és hogy a közokirat úgy és akkor és azon a helyen lett felvéve, mint ezt a közokirat 

mondja”.198 Ez a tömör összefoglalás valójában ma sem vitatható, az utolsó fordulatával 

azonban rávilágít egy olyan kérdésre, melyet a közjegyzői okiratok kapcsán a régebbi 

irodalom tisztázott és manapság is nagy jelentőséggel bír. Pulay Józsefnek a 30-as években a 

Királyi Közjegyzők Közlönyében megjelent tanulmánya nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 

közjegyzői okirat teljes bizonyító ereje a tartalmon kívül az okiratba foglaltak tanúsításának 

módjára, az okiratfelvétel lefolyására is irányul.199 Ezek a gondolatok alátámasztják azt az 

értekezésben korábban rögzített állítást, miszerint a közjegyzői okiratok készítése kapcsán a 

szűk értelemben vett formai követelményekhez szorosan kötődik az okiratkészítési eljárás 

szabályozása. Egyes szerzők olvasatában ez a kapcsolat olyan erősnek látszik, hogy az 

esetleges eljárási deficitet egyenesen „rejtett alaki hiányosságoknak” nevezik.200 Ennek 

manapság abban a vitában lehet kiemelkedő jelentősége, amely az elektronikus közjegyzői 

                                                
194 ANTALFI: 601-602. p., SÁRFFY: 280. p. 
195 Erre a nézetre alapozva mondta ki a Legfelsőbb Bíróság az 1/2004. Büntető jogegységi határozatának III. 
részében, hogy nem értékelhető intellektuális közokirat-hamisításként pl. a hamis vallomástétel, amelynek 
nyomán a jegyzőkönyvben, ill. határozatban valótlan tényt rögzítenek. 
196 HÁMORI 1970A: 603. p. Ezzel azonos álláspontra jutott a Legfelsőbb Bíróság az 1/2004. Büntető jogegységi 
határozat III. részében a közokirat-hamisítás kapcsán. 
197 GÁTOS: 775. p. 
198 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 425. p. 
199 PULAY: 2. p. 
200 BALOGH: 21. p. 
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okirat kapcsán az ún. „táv-okiratbafoglalás” (a közjegyző előtt személyesen meg nem jelent 

személy nyilatkozatainak az elektronikus okiratba foglalása) megengedhetősége körül 

alakulhat ki. 

Röviden összegezve a közokirat bizonyító erejét érintő gondolatokat megállapíthatjuk, 

hogy a törvényileg rögzített teljes bizonyító erő több helyen – a nyilatkozattétel 

megtörténtének igazolásán túl – tartalmi kérdéseket is érint, ezek vonatkozásában teljes 

bizonyítékul szolgál az adott közokirat. Nem jelenti azonban az anyagi bizonyító erő teljes 

kötöttségét, hiszen a bizonyított tényeknek az ügy tárgyával való kapcsolata felől, – amely 

bizonyító érték másik aspektusa, – a bíróság szabad mérlegelés útján dönt. 

Minden okirattal, így a közokirattal szemben is lehet helye ellenbizonyításnak, de csak 

annyiban, amennyiben azt a törvény ki nem zárja vagy nem korlátozza [Pp. 195. § (3) bek.]. 

A magyar jogban jelenleg nincs olyan jogszabály, amely az ellenbizonyítást kizárná avagy 

korlátok közé szorítaná.  

Az okirati bizonyítás lerontható azáltal, ha kimutatják, hogy az okirat alkalmatlan az adott 

tény, illetőleg nyilatkozat bizonyítására. Az ellenbizonyítás alapulhat alaki hibán, külső 

szabálytalanságon vagy irányulhat az anyagi bizonyító erő ellen. Az első esetben a hamisság, 

vagy meghamisítottság vagy helytelen okiratba foglalás igazolása az elérendő cél, míg az 

utóbbinál azt szükséges bizonyítani, hogy a külsőleg kifogástalan okirat nem fedi a 

nyilatkozattevő akaratát.201 Az ellenbizonyítás kiterjedhet arra, hogy a közokiratban foglalt 

határozatot nem hozták meg, az intézkedés nem történt meg, vagy a nyilatkozatot nem tették 

meg, illetőleg ezekre nem az okiratban megjelölt időpontban, helyen vagy módon került sor, 

illetve a nyilatkozatot vagy tényt a közokirat helytelenül tanúsítja. Az ellenbizonyítás során 

bizonyítható a közokiratban foglalt tanúsítással ellenkező tény fennállása is, de irányulhat arra 

is, hogy a közokiratot kiállító személy rosszul, tévesen foglalt közokiratba valamilyen 

adatot.202 Tévedés vagy hamisítás lehet a közokiratnál a helytelen okiratba foglalás oka, 

jellemzően erre irányul a bizonyítás is. Amennyiben azonban a valóságtól való eltérés 

másként is bizonyítható, akkor ez előbbiek igazolására nem feltétlenül kell kiterjednie a 

bizonyításnak.203 Az ellenbizonyítás során bármilyen bizonyítási eszköz felhasználható, 

mindamellett a közokirattal szembeni ellenbizonyítás a gyakorlatban ritkán szokott sikeres 

lenni. 

                                                
201 BALOGH: 15. p. 
202 GÁTOS: 775-776. p. 
203 ANTALFI: 603. p. 
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Amennyiben a közokiratban foglalt jogok érvényesítésére vonatkozó per még nincs 

folyamatban és a kötelezetti pozícióból szabadulni kívánva más típusú, pl. a jogügylet 

érvénytelenség megállapítása iránti perben is érvényesítheti az igényét. Sőt a megállapítási 

kereset nemcsak jogviszony fennállása kapcsán indítható, hanem az okirat valódisága, 

illetőleg ellenkezőjének „mint puszta ténynek” a megállapítására is irányulhat, amennyiben a 

megállapítási kereset indításának feltételei fennállnak.204 

A közjegyzői okiratok hordoznak néhány egyéni jellegzetességet e téren. A közjegyzői 

okiratok esetében – a közvetlen végrehajthatóságból adódóan – gyakorta áll elő az a helyzet, 

hogy a végrehajtási záradékkal ellátott okirat alapján megindult végrehajtás során a 

végrehajtás megszüntetése iránti perben tud először érdemben védekezni az adós. Ez azonban 

már nem ellenbizonyítás a részéről, hanem főbizonyítás, amely a Pp. 369. § alapján arra kell, 

hogy irányuljon, hogy a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre. A Pp. 

370/A.§-ában foglaltak bizonyos korlátozásokat is tartalmaznak a bizonyításfelvétel kapcsán, 

ezáltal tovább nehezítve a bizonyítási terhet viselő helyzetét: eszerint bizonyítás felvételének 

csak olyan bizonyítékok vonatkozásában lehet helye, melyek a tárgyaláson rendelkezésre 

állnak és alkalmasak lehetnek a keresetlevélben foglaltaknak vagy az alperes védekezésének 

az igazolására. 

A fentiek tükrében nem véletlen, hogy mind a hazai, mind a külföldi jogirodalom sűrűn él 

azzal a megállapítással, hogy az okirati bizonyítás és a tárgyalási elv összjátékaként az 

okirattal történő bizonyítás során a bírói mérlegelés eredménye eléggé kiszámítható és sok 

esetben a további bizonyítás lefolytatását is szükségtelenné teszi. Az okirattal bizonyítható 

előadás vitatása ugyanis számos esetben hiábavaló és költséges lenne. Így elsődlegesen nem 

is maguknak az okirattal bizonyított tényeknek a vitatása jut a gyakorlatban meghatározó 

szerephez, hanem az okirat valódiságának az esetleges kétségbevonása.205  

Valódi az okirat, amely attól a személytől származik, akit az okirat kiállítóként feltüntet. 

Hamisnak tekintjük azt az okiratot, amely nem a fenti értelemben vett a kiállítótól származik, 

ezzel ellentétben a hamisított okirat tulajdonképpen valódi, – tehát a megjelölt kiállítótól 

származó – de azt utólag jogellenesen megváltoztatták. Erre az okirat tartalmi integritását 

sértő jogellenes magatartásra akár maga a kiállító is sort keríthet. 

A közokiratot a törvény értelmében az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni. 

A bíróság azonban – ha szükségesnek találja – az okirat kiállítóját hivatalból is megkeresheti, 

hogy az okirat valódisága tekintetében nyilatkozzék [Pp. 195.§ (4) bek.]. A közokirat 

                                                
204 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 360. p. 
205 Ld. még: SCHREIBER: 16. p. 
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valódiságát – külsőleg aggálytalan okirat esetén – nem szükséges bizonyítani. Aggályos az 

okirat, ha pl. törlések, beszúrások, hézagok, változtatások megléte esetén, amelyeket nem az 

erre vonatkozó jogszabályok szerint eszközöltek, illetve más külső hiányosságok (pl. 

szakadás, kilyukasztás, folt, az írás elhalványulása stb.) fedezhetők fel rajta. Annak 

megítélése, hogy ezek az okirat bizonyító erejét mennyiben érintik, mindig az adott eset 

körülményeinek függvénye, az ügyek sokfélesége lehetetlenné teszi a generális szabályozást, 

így az erről való döntést a jogalkotó a bíróság mérlegelési jogkörébe utalja. 

A közokiratok valódiságát érintő fenti szabályozást a jogirodalom igen gyakran a 

valódiság vélelmeként emlegeti. Magyary Géza, Nizsalovszky Endre és Farkas József 

nézetével azonosulva, úgy vélem, hogy a „valódiság vélelme” valójában nem is vélelem, 

sokkal inkább egy ún. ideiglenes igazság.206 Ezen állítás alátámasztásához elengedhetetlen a 

vélelmekkel kapcsolatos tanok áttekintése.  

A törvényes vélelmeknek két fajtája különböztethető meg aszerint, hogy tényre 

(tényállásvélelem) vagy jogra (joghatásvélelem) történik a következtetés. A vélelem két 

részből áll, nevezetesen egy „tényállásidegen” vélelmi alapból (tényálláson kívüli tényből) és 

tényállásvélelem esetén a vélelmezett jogilag jelentős tényből vagy a joghatásvélelmeknél a 

vélelmezett jogállapotból. A vélelmi bázistól a tényállás szempontjából releváns tényig, ill. a 

jogállapotig egy törvényi tapasztalati következtetés vezet, úgyhogy a „kedvezményezett” 

félnek pusztán a vélelem alapját szükséges bizonyítania. A tényállás szempontjából releváns 

tény tekintetében csak állítási kötelezettsége van, nincs bizonyítási teher. Ha nem egy 

megdönthetetlen vélelemről (praesumptio iuris et de iure) van szó, akkor a vélelem hatása a 

bizonyítási teher megfordulása. Ilyenkor az ellenfél köteles bizonyítani, hogy a vélelmi alap 

megléte ellenére a vélelmezett tényállás vagy a vélelmezett jogállapot nem következett be.207 

Míg a vélelem egy a tényálláson kívül fekvő tényállás (közbenső tény) bizonyítását 

igényli, addig „nem kell bizonyítani semmit annak, aki mellet az ideiglenes igazság harcol. 

[…] A vélelemnél tehát közvetett a bizonyítás, ideiglenes igazságnál nincs bizonyítás.”208 

Mivel az ideiglenes igazság is egy jogszabályi felhívás arra nézve, hogy a bíróság valamilyen 

jogviszonyt vagy tényt az „ellenkező bizonyításáig fennállónak tartson” és a jogalkotó az 

ideiglenes igazságok esetében is a „vélelmez” szót szokta használni, így az elkülönítés alapja 

az lehet, hogy előír-e a törvény egy olyan közbenső tényt (vélelmi alapot), amely bizonyításra 

                                                
206 MAGYARY/NIZSALOVSZKY: 425. p., FARKAS 1956: 105-106. p. 
207 RECHBERGER/SIMOTTA: 359. p. 
208 FARKAS 1956: 129. p. 
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szorul.209 A közokiratok „vélelmezett” valódiságát érintő rendelkezés márpedig nem jelöl meg 

ilyen közbenső tényt, egyszerűen az aggálytalan közokirathoz rendeli a valódiság tényét, 

amelyet az ellenkező bizonyításáig fennállónak kell tekinteni. 

Itt valójában egy bizonyítás nélküli ténymegállapításról van szó. A közokiratok 

valódisága vonatkozásában a törvény által felállított ideiglenes igazság is átfordítja a 

bizonyítási terhet, a közokirattal bizonyító fél ellenfelének kell bizonyítania, hogy az 

aggálytalan közokirat hamis, vagy hamisított. Ezt az ideiglenes igazságot azonban nemcsak az 

ellenfél ronthatja le, hanem maga a bíróság is [ld. Pp. 195.§ (4) bek.].210 Érdekes és 

megfontolásra alkalmas az osztrák jogirodalomnak éppen ezt a tárgykört érintő elgondolása 

is, amely a fő- és ellenbizonyítás mellett elkülöníthetőnek tartja az ún. „ellenkező 

bizonyítását,” mint külön fogalmat, amely tulajdonképpen főbizonyítás a bizonyítási teher 

megfordulása esetén, ha pl. egy vélelmet vagy ideiglenes igazságot kell megdönteni.211 

 

1.6.2. A magánokirat 

Történeti aspektusból megközelítve a kérdést, le kell szögeznünk, hogy a középkori 

magyar perjogban a magánokiratok térhódítása a velük szemben fennálló bizalmatlanság 

miatt, jóval később indult meg, mint a közokiratoké. A XIV-XV. században szereztek a 

létjogosultságot először csak a városi jogéletben, azonban ekkor még – a teljes bizonyító erő 

kiváltásához – rendszerint a város pecsétjét is rájuk kellett függeszteni (pl. Pozsony joga 

szerint). Kivételt képez az előbbi megállapítás alól Sopron városának joga, amely szerint 

teljes bizonyító erejű az az okirat, amelyen a kiállító pecsétjén túl még két esküdt polgár 

pecsétje is megtalálható. Az országos jog szerint a magánokiratok ekkor ugyan még nem 

rendelkeztek általános értelemben teljes bizonyító erővel, de a „veres viasszal való pecsételés 

előjogával” felruházott személyek saját pecsétjük alatt érvényes ügyvédvallást eszközölhettek, 

ill. olyan okiratokat állíthattak ki, melyekhez országos hitelességű pecsét nem 

szükségeltetett.212 Az Európa-szerte a magánokiratokon is alkalmazott „pecsét mint 

hitelesítési jegy” egyébiránt eredetileg a frank királyok alatt jött szokásba és onnan terjedt el. 

Eleinte a pecsétgyűrű használatát jelentette, majd rendes pecsétek és bélyegek formáját 

öltötte. Magyarországon 1848-ig a magánokirat kelléke volt a kiállító és a tanúk pecsétje,213 

az intézmény a legtovább az angolszász jogrendszerben tartotta magát. 

                                                
209 FARKAS 1956: 104-105. p. 
210 FARKAS 1956: 106, 173. p. 
211 BALLON: 155. p. 
212 HAJNIK: 353. p. 
213 ZLINSZKY IMRE: 402. p. 
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A magánokirattal való bizonyítás kapcsán a váltótörvényszéki eljárást is szabályozó, a 

váltóról szóló 1840. évi XV. törvényczikk még meglehetősen sok kötöttséget tartalmazott. 

Rögzítette, hogy a magán-oklevél (documentum privatum) azon személy ellen mindig 

bizonyít, aki ezt aláírta (98.§). Az aláírás tagadásának esetére taxatíve meghatározta az aláírás 

igazolására igénybe vehető bizonyítási eszközöket.214 A Ptrs. szabályozása már 

differenciáltabb az előbbinél, a 166-167.§-okban felfedezhetők az egyszerű és minősített 

magánokiratok elhatárolásának nyomai,215 viszont nem tudott szakítani az aláírás tagadása 

kapcsán fent említett kötöttséggel, amit lényegében az imént említett törvénnyel azonosan 

szabályozott. A sommás eljárásról szóló törvény újítása tulajdonképpen abban érhető tetten, 

hogy már az okirati bizonyítás kapcsán számos helyen szerephez juttatja a szabad bizonyítási 

rendszer ismérveit, pl. a teljes bizonyító erővel nem bíró okiratok vonatkozásában a bizonyító 

erő megállapítását a bíróság szabad mérlegelési jogkörébe utalja (73.§). A törvény ezzel 

lerakta a modern polgári perbeli okirati bizonyítás alapjait, melynek továbbfejlesztésére az 

1911. évi perrendtartásban került sor. Ez utóbbi szabályozása a magánokiratok bizonyító 

ereje tekintetében (317-318.§) már lényegében az 1952. évi Pp.-nek a 90-es évekig alig 

változott szabályaival azonos, a különbségek elsődlegesen a teljes bizonyító erejű 

magánokiratok körét érintőek, melyben az utóbbi években némi bővülés következett be. 

A teljes bizonyító erejű, vagy a korábbi jogirodalom által teljes hitelű magánokiratként 

emlegetett vagy ehhez hasonlóan szabályozott okiratokfajta nem fordul elő más európai 

államok jogában – legalábbis a jelen értekezés összehasonlító jogi fejezetében megvizsgált 

körben – viszont az előzmények áttekintéséből kitűnik, hogy hazai földön nem újkeletű 

jelenség. 

A hatályos Pp. kapcsán is érvényes az a tétel, hogy a magánokirat fogalma leginkább 

negatív irányból közelíthető meg: magánokiratnak minősül minden okirat, amely nem tartozik 

a közokirat fogalmi körébe. Ezen belül a bizonyító erő szerint különbséget kell azonban 

                                                
214 „Ha az aláirás tagadtatik, annak valósága következő bizonyitványok által igazoltatik: a) Köz-oklevél; b) Két 
tanu megegyező vallomása, vagy c) Egy tanu vallomása által, ha az állító félnek pótló esküje (juramentum 
suppletorium) hozzá járul; d) Ha a kérdéses aláirás ugyanazon aláirónak a váltó-törvényszéknél bejegyzett, vagy 
különben kétségbe nem hozott más aláirásával összehasonlíttatván, azzal megegyez; e) Ha az aláirást tagadó fél 
a váltó-törvényszék által neki oda itélt az iránti esküt, hogy tudtára és meggyőződése szerint (nach seinem 
Wissen und Dafürhalten) az aláirás hamis, letenni vonakodik, akkor az aláirás bebizonyítottnak tekintetik; végre 
f) Ha a bizonyító (Beweisführer) birói végzés következtében megesküszik, hogy az aláirás tudtára s 
meggyőződése szerint valódi.” (1840. évi XV. törvényczikk 99.§). 
215 A bármilyen alakban van kiállított magánokirat mindig bizonyít a kiállító ellen, ha valódisága kétségbe nem 
vonatott, vagy bebizonyíttatott. Az a magánokirat, melynek tartalmát tagadja az ellenfél, úgy szolgál 
bizonyítékul: a) ha azt sajátkezűleg írta és írta alá, vagy b) ha az idegen kézzel írt okiratot két előttemező tanú 
jelenlétében írta alá, vagy azok előtt utóbb az aláírást sajátkezű aláírásának ismerte el a kiállító; c) ha a kiállító, a 
ki írni nem tud, két előttemező tanú jelenlétében, – kiknek egyike által a kiállító neve is aláírandó, – szokott 
kézjegyével látta el az okiratot (Ptrs. 166-167.§). 
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tennünk a teljes bizonyító erejű, illetőleg a Pp. által nem nevesített, ám a jogirodalomban 

rendszerint „egyszerű magánokiratként” emlegetett magánokirati fajták között. A 

hagyományosan teljes bizonyító erejű magánokiratok körébe tartozó okiratok, így a holográf, 

a Pp.-ben megjelölt módon tanúk igénybevételével készített, a közjegyzőileg vagy bíróilag 

hitelesített aláírásokkal ellátott, valamint a cégszerűen aláírt magánokiratok felsorolása előbb 

az ügyvéd által ellenjegyzett, majd az elektronikus okiratokkal bővült. Ez utóbbiakkal 

kapcsolatos kérdések külön fejezet tárgyát képezik. Az előbbiek vonatkozásában az 

ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (1) bek. szerint az okirat ellenjegyzésével az 

ügyvéd azt bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak 

megfelel, és az okiratban megjelölt fél az iratot előtte vagy helyettese előtt látta el sajátkezű 

aláírásával, illetőleg aláírását előtte, vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának ismerte el. 

Kizárólag a saját készítésű vagy az irodája közreműködésével létrejött okiratot láthatja el 

ellenjegyzésével. Az ügyvéd valójában a tartalom vonatkozásában is felelősséggel tartozik, az 

ellenjegyzés – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellentétben – nem pusztán az aláíró 

személyének azonosítását igazolja. 

A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul 

szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy 

magára kötelezőnek ismerte el. Ugyanezzel a bizonyító erővel bírnak a Pp. 196. § (2) 

bekezdésnek megfelelően az okiratról készített, ill. őrzött felvételek is. 

Magánokiratra nem vonatkozik a közokiratoknál megismert valódiságot érintő – a 

jogirodalomban gyakran valódiság vélelmeként értelmezett – ideiglenes igazság. A 

magánokirat valódiságát – amennyiben azt az ellenfél kétségbe vonja vagy a bíróság 

szükségesnek találja – az okirattal bizonyító félnek kell bizonyítania. A magánokirat 

valódiságának kétségbe vonása nem kell, hogy kifejezetten a valódiság tagadása legyen, 

elegendő, ha a kétségét fejezi ki az ellenfél, és a valódiság bizonyítása szükségessé válik.216 

„Ez azonban nem jelenti, hogy az okiratban levő minden szóról bizonyítani kell, hogy az 

nincs az okiratba belehamisítva.” 217 Ha valódiságát nem vonják kétségbe, a teljes bizonyító 

erejű magánokirat alaki bizonyító ereje megegyezik a közokiratéval, arra nézve, hogy az 

aláíró az okiratban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve magára nézve kötelezőnek ismerte el. 

Ez az alaki bizonyító hatás nem terjed ki a nyilatkozat egyéb kísérő körülményeire és a 

nyilatkozattétel tartalmi valóságára. Az anyagi bizonyító erőt tehát nem határozza meg a 

törvény: „Ez a nyilatkozat tartalma szerint lehet közvetlenül a magánjog szerinti megítélés alá 

                                                
216 FARKAS 1976: 998. p. 
217 SÁRFFY: 281. p. 
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eső jogi aktus vagy csak a bizonyíték-mérlegelést befolyásoló mozzanat, bírói méltatás alá 

eső jogi nyomjel (indícium) a közvetlen thema probandum-hoz.”218 Mindebből az is 

következik, ha csupán a nyilatkozattétel megtörténtének ténye képezi a bizonyítás tárgyát, 

akkor az ilyen okirat mindenképpen teljes bizonyítékul szolgál. 

A „problémamentes” aláírás a felette levő szöveg integritásának vélelmét eredményezi, de 

ezt a vélelmet az okirat külső hiányai vagy rendellenességei leronthatják. A külsőleg 

aggálytalan valódi okirathoz fűzödhet tehát az ún. hamisítatlanság megdönthető vélelme, 

amely már valóban vélelem, amelynél a (vitatás esetén) bizonyításra szoruló közbenső tény az 

aláírás valódisága.  

A teljes bizonyító erejű magánokirat esetében az ellenbizonyítás az anyagi bizonyító erő 

ellen irányul, ami érintheti a tartalom helyességét (a nyilatkozatban foglaltak nem felelnek 

meg a valóságnak), az okiratban foglaltaknak az adott perbeli viszonylagos relevanciáját vagy 

az anyagi jog szerinti érvénytelenséget (pl. kényszer, tévedés megtévesztés tényét).219 Az 

alaki bizonyító erővel szembeni ellenbizonyítás fogalmilag kizárt, hiszen elegendő az 

állítólagos kiállítótól származást a fent leírtak szerint kétségbe vonni, ami által a kételyét 

kifejező fél nem vonja magára a bizonyítás terhét. 

A közokiratokra és teljes bizonyító erejű magánokiratokra előirányzott rendelkezéseknek 

meg nem felelő – a Pp. 199.§ hatálya alá eső – okiratok (az ún. egyszerű magánokiratok) 

tekintetében – törvényi kötöttségi elemek híján – mind az alaki, mint az anyagi bizonyító erő 

kapcsán a per egyéb adataira is tekintettel szabadon mérlegel a bíróság. E körbe tartozhatnak a 

minősített okiratnak szánt, de formai hibában szenvedő okiratok, valamint a hatáskör vagy az 

előírt felülhitelesítés hiánya miatt a közokiratok köréből kiszoruló és teljes bizonyító erejű 

magánokiratként sem minősíthető okiratok is; úgyszintén a minősített elektronikus aláírással 

el nem látott elektronikus okiratok. A szabad mérlegelés eredménye ezeknél is lehet azonban 

az, hogy az okirat teljesen bizonyítja a benne foglaltakat.220 Ennek hiányában a bizonyító 

erejét kiegészítő bizonyítékok támogathatják és ily módon az egész peranyag részeként 

mégiscsak előmozdítja az adott okirat a kérdéses tény bizonyítását.  

 

 

 

 

                                                
218 ANTALFI: 607. p. 
219 Vö. ANTALFI: 607. p. 
220 BALOGH: 35. p. 
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1.6.3. Az aláírás, mint a valódiság legfőbb biztosítéka 

Az okmányok valódiságának biztosítására az idők folyamán számos különböző eszközt és 

módszert használtak.221 Hosszú évszázadokon keresztül a pecsét volt a valódiság 

biztosításának és bizonyításának egyik legmegfelelőbb tárgyiasult formája. A pecsét vagy 

bélyegző használata a magánokirati körből magánszemélyek okiratai tekintetében mára már 

szinte minden modern eljárásjogból kiszorult, legtovább az angolszász jogrendszerhez tartozó 

országokban maradt fent, napjainkban azonban itt is már inkább csak nyomokban található 

meg (pl. az amerikai jogban). Manapság már az aláírás tekintető a valódiság legfőbb, de nem 

egyetlen biztosítékának, kiegészítő jelleggel bizonyos körben (elsődlegesen a közokiratokon 

és a jogi személyek magánokiratain) alkalmazzák még a pecsétet, amely a hivatalos jelleget 

szimbolizálja és többletbiztosítékot jelent a valódiság kapcsán, hiszen a bélyegzőt fizikailag 

birtokolni kell. Mindezek mellett számos olyan metódus is kialakult, amelyek az okirat 

szövegezése, az írás elrendezése, a különálló lapok fizikai vagy logikai összekapcsolása stb. 

útján a „szövegvalódiságot”, a valódi okirat szövegének sértetlenségét hivatottak szolgálni. 

Az ezredfordulón újra napirendre került a valódiság és szövegintegritás kérdése az 

elektronikus okiratok megjelenése kapcsán, amely intenzíven foglalkoztatja legtöbb jogág 

képviselőit. 

Ehelyütt a hagyományos okiratok tárgykörében maradva igyekszünk rávilágítani az 

aláírásnak a polgári perbeli okirati bizonyításban betöltött szerepére. Az okiratnak a 

jogéletben való használata szempontjából igen lényeges körülmény, hogy kitől származik, 

kinek a gondolatait testesíti meg az okirat, azaz ki a kiállítója. Általánosságban nem 

szükséges, hogy az okiratot a kiállító a saját írásjegyeivel maga készítse el, neki csak a 

tartalmat kell megismernie és az magáévá tennie. A kiállítás tehát nem egy testi tevékenység, 

                                                
221 Az okmányvalódiság bizonyítása a magyar középkorban rendszerint a következő szempontok mentén történt: 
javítás, törlés esetén erre az okmány alján utalnak-e; a pecsét a szokásos súlyú és minőségű legyen; a szokott 
formai követelményeket betartották-e; az oklevélnek határozott kelte legyen. A pecsét sérülése ill. törése nem 
vezetett automatikusan a hitelesség csorbítására, ha annak körirata kivehető volt, az okiratot hitelesnek fogadták 
el. Amennyiben az okirat valódiságával kapcsolatban kétség merült fel, a hitelesség ill. hamisság bizonyítására 
többféle bizonyítási eszköz áll rendelkezésre: 1. A káptalani ill. konventi iratokat az illetékes hiteles helyhez 
küldték, a hitelesség tekintetében a hiteles hely az okirat megvizsgálását követően nyilatkozott, s ezt a 
nyilatkozatot kielégítő bizonyítéknak tekintették. A hiteles hely a nyilatkozatot a regestrumával való 
összehasonlítás után tette meg. (Így pl. 1335-ben egy okirat szövegének egy bizonyos részét kivakarták, így 
kétség merült fel az okirat valódisága tekintetében. Az okirat másodpéldányát az állítólagos kiállító káptalan 
regestrumában nem találták, így a hamissága bizonyítást nyert.) 2. Azon királyi okmányok hitelességét ill. 
hamisságát, amelyek nem voltak a királyi könyvekbe foglalva, a következő módokon bizonyították: más okirattal 
való összehasonlítás útján, a pecsétnek az eredeti pecséthez mérésével, a pecsét súlyának és belsejének 
megvizsgálásával, a királyi jegyző tanúságával (ugyanis ő szokta kiállítani az ilyen típusú okmányokat), az 
oklevél kiadásánál jelen volt bárók tanúságával. HAJNIK: 360-364. p. 
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sokkal inkább egy akarat megnyilvánulás.222 Az aláírás pedig többek között az elfogadás jele 

is. Az aláírást a német jogirodalomban olyan indíciumként is emlegetik, amely segít 

azonosítani az okirat kiállítóját.223 

A valódiság garanciájaként az aláírás egyedülállóan kapcsolódik a személyhez és a 

tartalmat megtestesítő okirattal együtt védelmet nyújt a hamisítás ellen, amelyet a 

gyakorlatban elegendő biztosítéknak tartanak.224 Johann Braun az aláírás metafizikájáról 

szóló tanulmányában egy találó megjegyzésben sűrítette össze az aláírás szerepének lényegét: 

„Ami gépnek a motor, az az aláírás a jogrend számára.”225  

A német perjogi irodalomnak az aláírás funkcióit összegző nézetei mindenképpen 

figyelmet érdemelnek és érvényesek a hazai magánjog vonatkozásában is. Eszerint az aláírás 

szerepének lényeges elemei a következőkben összegezhetők:  

1. Kötési funkció. A sajátkezű aláírás térben lezárja a szöveget, ezáltal kifejezésre jut, 

hogy a jognyilatkozatot megtették és a felette álló szöveg az aláíró akaratának megfelel. 

Tulajdonképpen ez választja el a tervezetet a jogi kötöttség stádiumától. 

2. Folyamatossági (állandósági) funkció. Az írásba foglalási kötelezettség ahhoz vezet, 

hogy az aláírás és mindenekelőtt a szöveg fennmarad, az okiratból kiolvasható módon 

megismerhetővé válik. A dokumentálás révén lesz biztosított az információ tartóssága. 

3. Azonosítási funkció.  A kiállító azonosítását lehetővé teszi a sajátkezű névaláírás, 

amely – a kézírás egyedi jellegéből adódóan – egyértelmű és felcserélhetetlen kapcsolatot 

létesít a kiállító és az okirat között. Az aláírt nyilatkozat és az aláírás közti kapcsolat biztosítja 

az a nyilatkozat tartalmának az aláírótól származóságát. 

4. Hitelesítési funkció. Az előző pontnál írtakból következően lehetővé válik, hogy a 

dokumentum fogadója megvizsgálhassa az aláírás valódiságát, pl. összehasonlítás útján. 

5. Bizonyítási funkció. A rögzített szöveg utáni aláírás azt is lehetővé teszi, hogy a 

bizonyítás a jogügylet tartalmát illetően könnyebbé váljon. 

6. Figyelmeztetési funkció. Az ügylet jelentőségére figyelmeztetve az elhamarkodott 

ügyletkötéstől való megóvást eredményezheti az aláírás, mely e tekintetben már egyfajta 

szimbólumként él a köztudatban.226  

Az aláírás és a szöveg valódisága nem mindig esik egybe. A valódi okirat szövegének 

meghamisításán, azaz utólagos jogellenes megváltoztatásán túl, számos problémát vethet fel 

                                                
222 REITHMANN: 4. p. 
223 SCHREIBER: 24. p. 
224 BORGES: 48. p. 
225 BRAUN: 447. p. 
226 BRÖHL/TETTENBORN: 194. p., FUCHS: 3. p., AKCA: 58-59. p., KUNER/MIEDBRODT: 144. p. 
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az üresen aláírt papír vagy nyomtatvány kérdése. A gyakorlatban igen sűrűn előfordul, hogy a 

feleknek az ügyintézés egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló szándéka következtében az 

kiállító kitöltetlen blankettát szignál, a szöveg utólagos beírására pedig felhatalmazást ad 

valakinek. A biankó aláírásából eredő jogviták esetén a következőkre kell figyelemmel lenni. 

Amennyiben bizonyságot nyert, a kitöltetlenül való aláírás ténye, akkor az aláírás kötési 

funkciója nem jut érvényre, az okirat legfeljebb azt bizonyítja, hogy az aláíró és az utólagosan 

kitöltő személy között volt egy megegyezés, de annak tartalmát mindenképpen tisztázni kell. 

Aki az okirattal bizonyítani kíván, az köteles igazolni, hogy az aláíró akaratának megfelelően 

töltötték azt ki utólagosan.227 

A fordított eset, amikor az okiratról nem a szöveg, hanem az aláírás hiányzik, szintén 

okozhat nehézséget az okirat bizonyító értékének megítélésénél. A bizonyító erő feltétele 

ugyanis a valódiság, az aláírás azonban nem fogalmi kelléke a magánokiratnak, nem 

előfeltétele, de legjobb bizonyítéka a kiállítótól származásnak. A sajátkezűleg írt, de alá nem 

írt okirat kiállítóját nagyobb nehézség nélkül lehet azonosítani, itt inkább kötési funkció 

hiánya kapcsán merülhetnek fel gondok, amelynek megoldása a keletkezés körülményeinek 

tisztázásától várható.228 A Pp. 199. § hatálya alá esve ezek az okiratok is szabad mérlegelés 

tárgyát képezik. A mérlegelés során az egyik sarkalatos kérdés annak vizsgálata, hogy az 

okirat aláírása miért maradt el, hiszen a tervezetnek minősülő vagy egyéb okból alá nem írt 

okiratok bizonyító erejének megítélése igen eltérő lehet.  

Az aláírtnak minősítés nem feltételezi azonban azt, hogy a szerződés minden egyes 

példányát minden fél aláírásával lássa el, a Ptké. 38. § (1) bek. mindössze azt kívánja meg, 

hogy a több  eredeti példányból mindegyik fél a másiknak szánt példányokat írja alá. Ezzel az 

aláírás kötési funkciója megvalósul. 

Az aláírás egyik leglényegesebb feladata, a kiállító személyének felismerhetővé tétele ezt 

az aláírás megfelelőségének megítélése kapcsán figyelembe kell vennünk. A vezetéknév 

aláírása jellemzően elegendő az azonosítási funkció betöltésére, sokszor ennél kevesebb is 

kielégítő lehet, pl. baráti, családi levelezésben a keresztnév, becenév, ragadványnév 

használata. Egyes nézetek szerint nem fogalmi eleme a kézírás, így tehát pl. bélyegzéssel is 

elvégezhető az aláírás, a lényeg az, hogy az az aláírótól származzon. Más nézet szerint ezek 

az okiratok csak a Pp. 199.§ szerint minősülhetnek.229 Álláspontom szerint a minősített 

okiratok esetében mindenképpen meg kell kívánni a (papír-alapú) okirat sajátkezű aláírását, 

                                                
227 FARKAS 1976: 995. p., HÁMORI 1970A: 603. p. 
228 HÁMORI 1970A: 603. p. 
229 FARKAS 1976: 994-995. p., ANTALFI: 605. p 
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az egyszerű magánokiratok esetében a szabad mérlegelésre tekintettel az elhatárolásnak 

nincsen akkora gyakorlati jelentősége, de az ilyen típusú megoldások aláíráskénti általános 

érvényű elfogadásának kimondása ellen szól az azonosíthatóság bizonytalansága, tekintettel 

arra, hogy a bélyegző nem elválaszthatatlanul az aláíróhoz kapcsolt, hanem egy birtok-alapú 

azonosító.  

A kézjegy – mely főszabály szerint hitelesítésre szorul230 – bármilyen jel lehet pl. az 

okiratra rajzolt kereszt vagy ujjlenyomat, mely utóbbi előnye a jobb azonosíthatóság. Ide 

sorolható az ún. parafálás (a név kezdőbetűinek írása) is, a név alapvetően olvashatatlan 

lejegyzése azonban aláírásként minősül akkor is, ha esetleg a kezdőbetűk kivehetőek.231 

Vitássá tétel vagy kétség esetén a magánokiraton levő aláírás valódiságát vagy a szöveg 

meg nem hamisított voltát más olyan írással való összehasonlítás útján is meg lehet állapítani, 

amelynek valódisága nem kétséges. A bíróság evégből íráspróbát rendelhet el, s azt a 

szükséghez képest írásszakértővel is megvizsgáltathatja.  Jóhiszemű pervitel nevesített esetét 

rögzíti a Pp. annak kimondásával, hogy a bíróság a pénzbírsággal sújthatja azt a felet vagy 

képviselőt, aki a saját, illetőleg az általa képviselt fél aláírásának valódiságát jobb tudomása 

ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból tagadta  (Pp. 197. §). Az írásösszhasonlítás 

lehetősége azonban nem jelent kizárólagosságot a bizonyítási módok, eszközök terén, az 

okirat megkérdőjelezett valódiságát számos esetben azáltal is lehet sikeresen bizonyítani, ha a 

keletkezés körülményeihez nyúlunk vissza pl. az ügyleti (vagy az okirat kiállításakor 

véletlenül jelen lévő) tanúk vagy az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd meghallgatása 

útján is tisztázhatók a felmerülő kérdések. Magánokirat valódiságával szemben támasztott 

kifogás esetén tulajdonképpen a valódiság bizonyítása bármilyen bizonyítási eszköz 

igénybevételével megtörténhet. Tanúbizonyításra a fentieken túl akkor is sor kerülhet, ha az 

írásösszehasonlításba érdemesnek tűnik a kiállító írását jól ismerő tanúk bevonása.232 Ilyen 

esetben – bár nem kötelező, – de gyakoribb a szakértői bizonyítás. 

 

1.7. Rövid összegzés 

A következő sorokat 1935-ben vetette papírra Balogh Béla debreceni törvényszéki bíró 

„Az okirati bizonyítás egynémely kérdése a bírói gyakorlat megvilágításában” címmel kiadott 

kismonográfiájában: „az élet új viszonyokat teremt és a meglevő jogszabályok szükséges 

reformját követeli, mert a gyakorlati élet a maga kritikáját minden intézményen, 

                                                
230 Kivételt képez az az eset, ha a teljes bizonyító erejű magánokirat ügyleti tanúja az aláírásra nem képes fél 
névaláírójaként is eljár. BH 1992.458. 
231 FARKAS 1976: 995. p. 
232 ZLINSZKY IMRE: 389-391. p. 
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berendezésen, jogalkotáson nyilvánítja. Ha ez a helyzet a perrendtartás egészével, akkor így 

állunk annak egyes részeivel, közelebbről az okirati bizonyítás kérdéseivel is. Ezen a téren 

ugyan új szabályozások követelményeinek előtérbe nyomulása belátható időn belül az alapul 

szolgáló elvek belső helyessége okából alig képzelhető, de a gyakorlati élet kritikája itt is 

szabadon érvényesül, hogy kimutassa, mennyit érnek az életben az illető szabályok?”233 E 

sorok tulajdonképpen az okirati bizonyítás eddig tárgyalt – a harmonizációs 

szükségszerűségek és technikai követelmények által kevésbé érintett – aspektusai 

vonatkozásában helytálló összegzésül szolgálhatnának ma is, az utolsó fordulatban 

megnyilvánuló nyitottságra tekintettel pedig már egyúttal a következő fejezetekhez való 

átvezetést is lehetővé teszik. Megalapozott volt az idézett szerző fenti elgondolása, hiszen az 

okirati bizonyítás szabályainak kiforottsága, belső kohéziója lehetővé tette, hogy igen hosszú 

időn keresztül a fenti gondolatok megszületését követő több, mint egy fél évszázadon át 

fundamentális változás ne következzen be ezen a területen, annak ellenére, hogy ez idő alatt 

egy új perrendtartás és annak nyolc novelláris módosítása látott napvilágot. A joganyag 

problémamentességét jelzi a területet érintő döntvények viszonylagosan kis száma is. A 

„gyakorlati élet kritikáján” alapuló változásokat az ezredforduló hozta meg, amikor a polgári 

perjog is szembetalálkozott az informatikai újításokból és a határokon átívelő 

életviszonyokból eredő újraszabályozási szükségszerűséggel. A következő fejezetek ezen 

kérdések köré csoportosítva vizsgálják az egyes nemzetközi fejleményeket és a magyar 

megoldások helyénvalóságát. 

                                                
233 BALOGH: 8. p. 



II. A HATÁRON ÁTLÉPŐ OKIRATOK PROBLEMATIKÁJA 
 

2.1. A polgári eljárásjogi jogegységesítés lehetősége az Európai Unióban és azon túl, 

különös tekintettel a bizonyítás kérdéskörére 

Az Európai Unió belső piacán a nemzetközi polgári eljárásjog is alapvetően a piaci 

szabadság megvalósulását hivatott szolgálni, a határon átnyúló gazdasági tevékenységek 

kifejtése egyfajta eljárásjogi biztosítékot is igényel. A belső piaci kereskedelem1 nem 

korlátozható az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó különböző szabályokkal, 

illetve eljárásjogi konstrukciókkal. Az Európai Unióban a személyek és vállalkozások szabad 

mozgásának elve nem teljesülhet maradéktalanul a jogharmonizáció, így az eljárásjogi 

harmonizáció nélkül sem. A jogvédelemnek ezen feltételeit ugyanúgy harmonizálni kell, mint 

az anyagi jogot.2 Kerameus ezt a gondolatot a következőképpen fogalmazta meg: „Az 

eljárásjogi egységesítésnek kéz a kézben kell haladnia az általános egységesítéssel.”3 

A jogbiztonság megteremtése is szükségessé teszi a polgári eljárásjogi harmonizációt, így 

az európai állampolgárok kiterjedt jogi védelmét biztosítani kell az Európai Unió határain 

belül nemcsak a saját országukban, hanem más tagállamokban is. Elengedhetetlen az 

állampolgárok bíróság előtti egyenlőségének garantálása, valamint az állampolgárok és 

vállalkozások számára az igazságszolgáltatás azonos elérhetőségének biztosítása.4 Ezen 

eljárásjogi rendszernek pedig a lehetőségekhez mérten részrehajlástól mentesen, gyorsan, 

hatékonyan és gazdaságosan kell működnie. 

Az eljárásjogi akadályokat le kell tehát bontani a határon átnyúló jogérvényesítés elől, 

különösen a külföldi feleknek a financiális és az eljárásjogi kultúrában gyökerező 

többletterheit. Ennek elengedhetetlen feltétele a szervezeti keretek megteremtése is, amellyel 

biztosítható a tagállamok bíróságainak interakciója. Tehát feladatként jelentkezik még, hogy 

az igazságszolgáltatási térségben a tagállamok bíróságait egy együttműködésre irányuló 

hálózatba integrálják.5  

                                                
1 Mindenképpen meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kereskedelmi típusú ügyek mellett – talán a letelepedési 
szabadság gyakorlásából adódóan is – egyre nagyobb súllyal jelentkeznek az Unióban a családjogi és öröklési 
jellegű problémák, amelyek értelemszerűen szintén nem szoríthatók a nemzeti határok közé. Az utóbbi idők 
szabályozásának, szabályozási javaslatainak egy nem elhanyagolható része erősen erre a területre összpontosít. 
2 KOCH  2003A: 105. p. 
3 STORME idézi a következő tanulmányból: KERAMEUS: Procedural Unification: the Need and the Limitations. 
In: International Perspectives on Civil Justice. Essays in honour of Sir Jack I.H. Jacob, London 1990. 66. p. 
4 STORME: General Introductory Report 44. p. 
5 HEβ 2001B: 390. p. 
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„Az Európai Unió egységes polgári eljárásjoggal ma sem rendelkezik”6, talán nem túlzás 

állítani, hogy a mai formájában még mindig egy nagyfokú széttöredezettség és adott esetben 

bizonyos mértékű inkoherencia is jellemzi ezt a szabályrendszert. „Az Európai Unióban 

csupán részterületeken, bár fontos részterületeken jött létre közös érvényű szabályozás, […] a 

nemzetközi polgári eljárásjogi berendezkedés olyan terület, amely meglehetősen rezisztens az 

egységesítő törekvésekkel szemben, olyan terület, ahol a hagyományok inerciája nehezen 

fékezhető […].”7 

Európa-szerte számos a tradíciókban gyökerező különbözőség fedezhető fel a polgári 

eljárásjogok között, ennek legszemléletesebb példája az angol és a kontinentális perjogok 

közötti eltérés. Ehhez a megállapításhoz viszont rögtön hozzá kell fűzni, hogy a különbség a 

Woolf-reform nyomán bizonyos mértékben csökkenni látszik.8 Koch a legújabb angol 

változásokat plasztikusan „Euro-alagútként” (Euro-Tunnel) emlegeti, amely immáron „hidat” 

képez a kontinentális és a tradicionális common law eljárásjogi rendszer között. „Ha nem is 

lett ugyan az angol eljárásjogból kontinentális ezáltal, de az ún. Woolf-reform – 

mindenekelőtt a bíróságnak az eljárás felett gyakorolt erősebb kontrollja által („case 

management”) – a pertartam, a költségek és a bonyolultság problémájának megoldására tett 

kísérletet.” Így a hagyományos angol „adversarial culture” egy lényeges részének feladása 

történt meg és azokhoz a maximákhoz közelített a rendszer, amelyeket a kontinensen már 

régóta alkalmaznak. „A polgári perjogok konvergenciája jelentheti tehát egyfelől az addig 

nemzeti jellegzetességeket mutató elvek és rendelkezések közelítését.”9 Amennyiben 

Európára koncentráljuk a figyelmünket, akkor kérdésként vetődik fel, hogy az említett 

konvergencia-jelenség mennyire van összhangban az európai polgári eljárásjog fejlődésével. 

Úgy vélem, hogy a két folyamat ugyan egymástól nem függetleníthető, hiszen a reformokat 

létrehívó okok nagyrészt ugyanazok, mint amelyek az egységesítés szükségességére is 

vezetnek, de túlzás direkt egymásra hatásról beszélni. Kérdésként merül fel továbbá, hogy az 

eljárásjogot inkább a kontinentális avagy az angolszász jogrendszerhez közelítve 

egységesítsék-e.  

A fent taglalt problémaköröket felismerve az uniós szakemberek az utóbbi években 

nagyobb figyelmet fordítanak a polgári eljárásjog területére, amely jelenleg a közösségi 
                                                
6 NOVÁK 2003: 158. p. 
7 GÁSPÁRDY 2002: 136. p. Ld. ugyanerről: TARUFFO: 450-451. p. Wagner szerint pedig hiányoznak különösen a 
bírósági szervezeti és működési előírások, a hatásköri és illetékességi szabályok, a perképesség, a jogerő, a 
választottbírósági eljárás, a családjogi vonatkozású stb. ügyekkel kapcsolatos szabályozások. WAGNER 2001: 
450. p. 
8 Erről részletesebben: jelen értekezés összehasonlító jogi fejezete, ill. KENGYEL 2003A: 305-307. p., KERAMEUS 
2002: 2. p. 
9 KOCH 2003B: 735. p. 
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jogegységesítési törekvések középpontjában áll, a szabályozás mind az érintett kérdések 

mennyiségét, mind a gyorsaságot tekintve nagy lendületet vett. 

A 90-es évek elejének vitatémája a szabályozás lehetséges és optimális technikáját10 

illetően eldőlni látszik, ti. a jogegységesítés, illetve jogharmonizáció kérdése. A polgári 

eljárásjog területén a hangsúly egyértelműen a jogegységesítés irányába billen, amelynek az 

eszköze a rendeleti jogalkotás. A Római Szerződés „a jogharmonizációt intézményesítette”, 

az Amszterdami szerződést követően már rendeleti jogalkotási jogkörről is beszélhetünk. Az 

alapszerződés nem általánosságban fogalmazza meg a harmonizáció szükségességét, hanem 

meghatározott területek tekintetében, „megteremtve ezzel a harmonizáció normatív alapját”.11  

Nem alakult ki még azonban egységes álláspont azon területek pontos behatárolására 

vonatkozóan, amelyek tekintetében valamilyen szintű közelítés egyáltalán megvalósíthatónak 

mondható. Schilken álláspontja szerint azokon a területeken szabad a nemzeti jogokat 

európaizálni, ahol ez minden uniós polgár számára az egyenlő mértékű eljárási védelem 

biztosítására hivatott és ahol a nemzeti különbözőségek leküzdhetők az egységesítés során.12 

Storme úgy tartja reálisnak, ha kiindulópontnak azt tekintjük, hogy a jog egységesítése csak 

meghatározott területeken lehetséges.13 Tarzia megjelölt olyan területeket, amelyekre 

álláspontja szerint az egységesítés kiterjeszthető lenne. Két gondolatot érdemes a témánk 

kapcsán kiemelni ebből: egyrészt a bizonyítás jogának az európai szerződési joggal egyidejű 

kidolgozását tartaná szerencsés megoldásnak, másrészt felhívja a figyelmet a technikai 

fejlődés kérdésére, ahol szintén megvalósíthatónak tartja az egységesítést.14 

A Storme-jelentés szerint számos olyan eljárásjogi szabály létezik, amely alkalmas a 

határon átnyúló alkalmazásra is, és ezért megkíván egy egységes rendszert, így pl. a 

joghatósággal, bizonyítással, végrehajtással, elismeréssel kapcsolatos szabályok.15 Az 

eljárásjog harmonizációját hátráltató körülmények egyikeként Storme a következőt említi: 

                                                
10 Stürner 1992-ben öt modellt vázolt fel arra nézve, hogy milyen utat járhat be az eljárásjog a sokféleség és az 
egység, mint két pólus között. Megoldási alternatívák:1. egységes kódex, amely nem veszi figyelembe a nemzeti 
különbözőséget, 2. a nemzeti sokféleség meghagyása a szabad versenyen alapuló gazdaság igényei által 
befolyásolt korlátozott és fokozatos harmonizációra épülő igen óvatos megoldás, 3. az egymás mellett létező 
nemzeti és összeurópai perek modellje, 4. a keretek európai szintű meghatározása mellett a tagállamok joga ezek 
tartalommal való megtöltése, 5. modelltörvény útján történő rugalmas harmonizáció. STÜRNER 1992: 2-3. p. 
11 WOPERA 2003A: 17-18. p., uő. 2003C: 42. p. 
12 SCHILKEN: 316. p. 
13 STORME 1992: 293. p. Érdemes megjegyezni, hogy Storme ezzel felvázolt egy a Brüsszeli és Luganoi 
Egyezményekkel már beindult folyamatot, másrészt pl. a bizonyítás tekintetében anticipált egy későbbi fejlődést, 
de az ún. Storme-jelentés ennek ellenére mégsem kifejezetten ezekre a területekre koncentrál. 
14 TARZIA: 295-296. p. 
15 STORME: General Introductory Report 43. p. 
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sokáig tartotta magát az az álláspont, hogy más állam polgári eljárásjoga nem ültethető át 

sikerrel,16 amely mára már túlhaladottnak látszik. 

Amennyiben világviszonylatban kívánjuk vizsgálni az eljárásjog egységesítésére 

vonatkozó szükségletet, törekvéseket és lehetőségeket, le kell szögeznünk, hogy általános 

célkitűzésként jelentkezik az eljárásjoggal szemben, hogy gyors legyen, olcsó és alapos.17 

Ezen kívánalmak már a korai nemzetközi dokumentumokban is kifejezésre jutnak, így pl. 

Európában az 1968-as Brüsszeli Egyezményben, vagy a Latin-Amerikában 1988-ban készült 

modell-törvénykönyvben („Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para 

Iberoamérica”), amely utóbbinak nincs ugyan kötelező ereje, de a szövege minden eljárásjogi 

reform alapjául szolgál a térségben.18 Ugyancsak szerepet kapnak a fenti szempontok a 

jelenleg világviszonylatban talán legnagyobb aktualitással bíró egységesítési kezdeményezés 

nyomán készült produktum: az ún. „Principles and Rules of Transnational Civil Procedure” 

tervezet szövegváltozatainak formálása, továbbfejlesztése során. 

Az egységesítés azonban elsősorban olyan területeken valósulhat meg, amelyek 

földrajzilag és jogi kultúrájukban is szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen terület 

jellemzően pl. az európai kontinens. Jelen fejezet keretei között elsődlegesen az Európai 

Unióban történő eljárásjogi jogegységesítés kérdéseire szentelünk figyelmet a bizonyítás 

nézőpontjából, azonban a fent utóbb említett, a különböző földrészeket is összekötni igyekvő 

törekvésről is esik majd szó. 

A bizonyítás jogának európaizálása ugyan régóta napirenden van, azonban a 

mérföldkövet valójában a tamperei csúcstalálkozó jelentette, ahol határozott időtűzéssel 

konkrét célok kerültek megfogalmazásra. Az eddig megvalósult egységesítés a 

                                                
16 Úgy tekintették a jog területét, amelynek specifikus nemzeti karaktere van. A XIX. században Bordeaux, a 
Code de procédure civile kommentátora arra a megállapításra jutott, hogy nem lehetséges egy másik állam 
jogának sikeres átvétele. Ezzel ellentétes tendenciát mutat az a tény, hogy 1890-ben a ZPO-t a japánok 
lefordították és átvették. Storme említ példákat a XX. századból is: a holland modellre alapított Benelux 
Államokbeli megoldás (1980). Ld. részletesebben: HARSÁGI  2001B: 418. p. 
17 Ezt a típusú racionalizálást tűzte a zászlajára az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású reformmozgalma is, 
a Cappelletti-féle „Access to Justice Project” (joghoz jutás programja), amely valójában a Franz Klein-i 
gondolatok újraéledése modern köntösben; és amely az igazságszolgáltatás realitásaival foglalkozik (vö: 
KENGYEL 2003A:  303-305. p.), olyan tényezőkkel, mint a pereskedők közötti különbség a tényleges az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kapcsán.  Ezeket a tudomány korábban nem érzékelte problémaként, így 
tipikusan formalista dogmatikus válaszokat adott és közömbösséget mutatott a polgári igazságszolgáltatás 
tényleges problémáira: a költségek, az időtényező, az anyagi források, az esélyegyenlőség, az ígéretes 
intézmények és a lehetséges reformok kérdésére. Cappelletti szerint a költségek jelentősége ott kiemelkedő, ahol 
a pert a döntéshozó bíró passzivitása és a felek aktivitása jellemzi. CAPPELLETTI: 671, 677. p. A költségek 
jelentőségét és keletkezését befolyásoló tényezőket elemezve Schwartze egyikként a bizonyítást emeli ki. A 
legtöbb pert az eset tényeire alapozva döntik el, ez azt jelenti, hogy a győzelem nagymértékben a bírónak a 
tényekről való meggyőzésétől függ. SCHWARTZE: 139-140. p. 
18 Ezt jól illusztrálja pl. az 1989. novemberében Uruguay-ban megalkotott „Codigo General del Processo in 
Uruguay”. 
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bizonyításfelvétel technikáját érintette, további egységes szabályrendszer lenne szükséges pl. 

az okiratkiadás, ill. az okiratokba való betekintés területén.19 

A bizonyítás jogának a teljes egységesítése, – amennyiben ez egyáltalán lehetséges – 

várhatóan nem valósul meg az elkövetkező évtizedben. Ezért válik különösen fontossá, hogy 

a közös európai jog részévé még nem vált (és nemzetközi egyezmények által le nem fedett) 

területek vonatkozásában ismerjük és esetlegesen alkalmazni is tudjuk a külföldi jogok 

szabályait, valamint meghatározzuk azokat a kapcsolóelveket, amelyek a nemzetközi 

vonatkozású ügyekben az egyes nemzeti jogok esetleges kollízióját feloldják.  

Coester-Waltjen a bizonyítási kollíziós jog marginális kezeléséről beszél a tudományban, 

amit részben a bizonyítás jogának „Janus-arcú karakterével” és az abból adódó polgári anyagi 

és eljárás határterülete közötti fekvésével magyaráz.20 A bizonyítás joga tehát összességében 

nem sorolható egyértelműen kizárólag az eljárásjog körébe, jónéhány olyan szabályt találunk, 

amelynek az anyagi joghoz való kötődése erősebbnek tűnik. Lényegében az anyagi vagy az 

eljárásjoghoz rendelés dönti el az egyes szabályok esetében, hogy a lex causae vagy a lex fori 

kapcsolóelv kerül-e alkalmazásra.21 Az eljárásjogban főszabály szerint a lex fori elve jut 

szerephez,22 a lex causae érvényesülése akkor jöhet szóba, ha az adott bizonyítással 

kapcsolatos kérdésnek a természete anyagi jogi. A differenciálás azonban nem könnyű.23 Első 

látásra a határvonal meghúzása, tehát a lex causae és a lex fori kapcsolóelvek „alkalmazási 

területének” behatárolása egyszerűnek tűnik: a megjelölendő és bizonyítandó tények 

tekintetében az előbbit alkalmazzuk, míg a lex fori érvényesül minden olyan esetben, amikor 

a bizonyítás hogyanja a kérdés: így meghatározott bizonyítási eszközök megengedhetősége, 

valamint a bizonyításfelvétel technikai kivitelezése. Ez azonban csak generálisan érvényes, a 

gyakorlatban számos nehézség merül fel az elhatárolásnál.24 Az uralkodó álláspont szerint a 

(köz)okirat bizonyító ereje tekintetében a lex fori elve alkalmazandó. Az ellenkező álláspontra 

helyezkedők abból indulnak ki, hogy egy okiratnak tulajdonított bizonyító erő kérdése 

kapcsán az eljárásjog és az anyagi jog olyan szorosan kapcsolódik, ami indokoltabbá teszi, 

                                                
19 HEβ /MÜLLER: 176-177. p. 
20 COESTER-WALTJEN: 6. p. 
21 LINKE: 127. p. Vö. SZÁSZY: 267-269. p. 
22 „A lex fori kizárólagossága ugyan ezen a területen is oldódott, de a jelentősége máig  is meghatározó. Az 
eljárási kérdések egységes kezelése a statútumelmélet hatására differenciálódott és kialakult az ún. ordinaria litis 
és decisoria litis közötti különbségtétel.” Az előbbi, azaz a formális kereseti jog körébe tartozó kérdések pl. a 
felek és a bíróság perbeli cselekményei vagy a bizonyítás külső apparátusa. Az utóbbi, magyar kifejezéssel 
anyagi kereseti jog kérdéséhez kapcsolható pl. a bizonyítási teher alakulása. BURIÁN: 302-303. p. 
23 SCHÜTZE: 161. p. 
24 GEIMER 2001B: 690, 695. p. A kérdéskör – összehasonlító jogi alapokra helyezett – kimerítő és alapos 
elemzését adja több száz oldalon keresztül COESTER-WALTJEN: Internationales Beweisrecht c. 1983-ban 
megjelent munkája, amely összességében az aktualitását mindmáig nem veszítette el. 
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hogy a kiállítás államának joga kerüljön alkalmazásra. Az okirat felmutatásának 

kötelezettsége kapcsán az eljárásjogi jelleg dominanciája miatt a lex fori kapcsolóelve kerül 

előtérbe. A bizonyítási teher viszont erősen anyagi jog orientált, tehát a lex causae elve 

számára nyit inkább utat.25 

Amint említettük, a bizonyítást érintő konkrét egységesítési célkitűzések a tamperei 

csúcstalálkozóhoz köthetőek. Az itt született döntések alapját azonban a paradigmaváltásként 

is felfogható Amszterdami Szerződés26 nyomán bekövetkezett jogalkotási 

kompetencianövekedés képezte: a polgári és kereskedelmi ügyekhez kötődő igazságügyi 

együttműködést a harmadik pillérből átemelték az elsőbe, ezzel a közösségi jog, az acquis 

communautaire részévé téve azt. Az Amszterdami Szerződéssel került be az Európai 

Közösségek Alapító Szerződésébe a 61. cikkely, amely a szabadság, a biztonság és az 

igazságosság térségének fokozatos felépítését tűzte célul. 

Az Amszterdami Szerződésben a korábban a jogharmonizáció szükségességét taglaló 

jellemzően generálklauzula-típusú általános megfogalmazásokat konkrétumok egészítik ki, 

így került pl. kiemelésre a bizonyítás, a joghatóság, valamint a határozatok közlésének 

szabályai vonatkozásában (65. cikk).27  

A Tanácsnak a Tamperei Konferencián (1999. október 15-16.) hozott határozataiban a 

bírósághoz fordulás joga és más területek mellett kiemelt figyelmet kapott a bizonyítás 

kérdésköre, amely vonatkozásában a határozat szerint nagyobb konvergenciára kell törekedni 

a polgári eljárásjog területén (Nr.38). A határokon átlépő eljárást harmonizálni kell, 

különösen az ideiglenes jogvédelem, a bizonyítás joga, a fizetési meghagyásos eljárás és az 

eljárásjogi határidők területét érintően.28 A tamperei csúcson előirányzott, a Szerződés IV. 

címére alapított célok részletezése a bécsi cselekvési terv29 elnevezésű részletes intézkedési 

                                                
25 GEIMER 2001B: 708, 712. p. 
26 A nizzai kormánykonferencia már csak a döntési eljárást érintette az igazságügyi együttműködés területén 
anélkül, hogy a kompetencia kapcsán mélyebb változtatásokat vont volna maga után (ld. 67.cikk 5.bek). HEβ 
2001A: 573. p.   
27 WOPERA 2003B: 134. p. 
28 HEβ 2001A: 573. p.  
29 A Tanács és a Bizottság cselekvési terve az Amszterdami Szerződésnek a Szabadság, Biztonság és Igazság 
Térségének felépítésére vonatkozó előirányzatainak legcélszerűbb megvalósítása érdekében. Aktionsplan des 
Rates und der Kommission zur Bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über 
den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vom Rat (Justiz und Inneres) am 3. 
Dezember 1998., Amtsblatt Nr. C 019 vom 23/01/1999 S. 0001-0015. CELEX 31999Y0123(01). A cselekvési 
terv 39. pontja célul tűzi az európai polgárok életét megkönnyítendő a hatóságok együttműködésére és egymás 
közti kommunikációjára, valamint a határozatok végrehajtására vonatkozó szabályok és eljárás javítását és 
egyszerűsítését, a joghatóságra vonatkozó kollíziós normák és meghatározások összeegyeztethetőségének 
előmozdítását és az európai jogi térségben a polgári eljárásjog zökkenőmentes működését gátló akadályok 
elhárítását. Ennek érdekében az igazságügy koordinációját és az egyes tagállamok jogrendjeinek ismeretét 
javítani kell Európában, különösen meghatározott területeken, azokon, amelyeknél az emberi dimenzió fontos és 
amelyek kihatással vannak a polgárok mindennapi életére. Így a terv kettő- és ötéves terveket irányoz elő. A 41. 
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programban, melyhez határidőket is fűztek, valamint a 743/2002/EK rendeletben30 valósult 

meg.  

A Szerződés 61,65, 94-95. cikkéből eredő felhatalmazás nyomán Közösség jogosulttá vált 

rendeletek és irányelvek kibocsátására is az említett területen is, a beindult jogalkotás tempója 

2001-ben nagymértékben felgyorsult. Rövid időn belül számos rendeletet bocsátottak ki az 

eljárásjog területén a joghatóság, a határozatok elismerésére és végrehajtása, a 

bizonyításfelvétel, a határozatok kézbesítése31 és a fizetésképtelenségi eljárás kapcsán. 

További rendeletek előkészítése van folyamatban, mint pl. az öröklési joggal kapcsolatos 

pereket érintő ún. „Brüsszel III”-rendelet tervezete, az európai fizetési meghagyásos eljárás 

bevezetéséről szóló rendelet javaslat. 

 

2.2. Problémafelvetések a határon átlépő okiratokat érintően 

Az okiratokkal kapcsolatos szabályokra fokozottan igaz, amit általában megfogalmaztunk 

a európai polgári eljárásjog vonatkozásában: alacsony harmonizációs szint jellemzi, a terület 

„lefedettségi mutatója” még nem jelez kiemelkedő értékeket, a már meglevő uniós normák és 

tervezetek csak a felmerülő kérdéseknek egy töredékét érintik, kapcsolódási pontokkal – és 

erre irányuló biztató tendenciákkal, – de egyelőre összefüggő rendszert még nem alkotva. Az 

előírások széttöredezve találhatók meg az egyes jogforrásokban, a következőkben 

megkíséreljük bemutatni az egész terület azon egységes alapjait, amelyek az okiratok 

viszonylatában érvényesek. Az értekezés kitűzött céljait közvetlenül nem szolgálná, kereteit 

pedig meghaladná, ha vizsgálódásainkat a határozatokra is kiterjesztenénk a második 

fejezetben. Éppen ezért itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a kutatás határait a 

határozatokon túli közokiratokra korlátozzuk, amelyek közül kiemelt szerephez jutnak a 

közjegyzői okiratok. 

 A már létező uniós szabályokat a szerző igyekszik egy tematizált, logikus vezérfonalra 

fűzve bemutatni, kiragadva az okiratok kérdését érintő, az okirati bizonyítás lefolytatását 
                                                                                                                                                   
pont szerint 5 éven belül kell foganatosítani a következő intézkedéseket, pl. e.) pont szerint a bíróságok közötti 
együttműködés javítása és egyszerűsítése a bizonyításfelvételnél.  
30 A Tanács 2002. április 25-i 743/2002/EK rendelete a polgári ügyekben történő együttműködés végrehajtását 
előmozdító tevékenység általános közösségi keretének létrehozásáról. Ez a rendelet tkp. a polgári ügyekben való 
igazságügyi együttműködés elősegítése céljából a jogbiztonság szavatolását, az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférést javítását; a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének előmozdítását; a jogszabályok közelítését; a 
polgári jog és polgári eljárásjog különbözőségeinek tulajdonítható akadályok kiküszöbölését tűzi célul (ld. 2. 
cikk). 
31Az előbbiekkel ellentétben a kézbesítésről és a bizonyításról szóló rendeletek új intézményeket mutatnak be, 
amelyek a jogsegélyforgalomban. Ebből is a bizonyításra vonatkozó rendelet tűnik lényeges innovatívabbnak 
azzal azonban, hogy a szuverenitási princípiumból eredően egy hátránya is van: ugyan a közvetlen 
bizonyításfelvételre feljogosítja a megkereső bíróságot, de nem rendel hozzá kényszerítő jogkört (pl. bírság 
kiszabása stb.)  THORN: 350. p. 
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befolyásoló rendelkezéseket. A merítés forrása szükségképpen kitágul a többi fejezet 

tematikájához mérten. Ezt az említett fragmentáltság teszi szükségessé, illetve az a tény, hogy 

egy dinamikusan fejlődő területtel állunk szemben, amelyről – némi túlzással – csak 

pillanatképek készíthetők, azonban számunkra az így kiragadott elemek is segítségül lehetnek 

a fejlődési irányvonalak felismerésében. Egy konkrét példát említve: az értekezés nem 

foglalkozik elmélyülten az okiratok végrehajthatóságának kérdésével, legfeljebb annyiban, 

amennyiben ez meghatározott okiratfajták jelentőségének felvázolásához szükséges. Jelen 

fejezetben azonban megkerülhetetlennek tűnik a határon átnyúló közokiratok 

végrehajthatóságát érintenünk, hiszen ezen keresztül szűrhető ki az európai polgári eljárásjog 

közokirati fogalom meghatározása, amely először az Unió egyik bővítése kapcsán készült 

jelentésben került megfogalmazásra. Később az Európai Bíróság joggyakorlatába emelték 

ezeket a kritériumokat, majd az egységes európai végrehajtási jogcímről szóló rendelet 

konstans részévé vált. Úgy vélem, ezzel a sor nem zárult le és a definíció elemei még számos 

későbbi dokumentumban megjelenhetnek, hiszen e fogalom megalapozottságát a 

megformálását kísérő összehasonlító jogi szemlélet erősíti. Visszatérve az alapgondolathoz, ki 

kell tehát szélesítenünk a kutatás spektrumát a nem elsősorban az okiratokat érintő uniós 

jogforrások felé is. Emellett a nemzetközi szerződések irányába is meg kell nyitnunk a 

fejezetet, hiszen annak fő témája, – vagyis az okiratok határokon átívelő forgalmát 

megkönnyítő rendelkezések, amelyek előmozdítják azt, hogy az egyik államban kiállított 

okirat a másik államban is kifejthesse a hatását – megkívánja azon területek feltérképezését is, 

amelyeket egyelőre az uniós normarendszer még nem fed le, de különféle egyezményekkel 

szabályozást nyertek.  

Jelen alfejezetet arra kívánja felhasználni a szerző, hogy a felvetés szintjén rávilágítson 

azokra a sajátos problémákra, amelyeket az uniós alapszabadság gyakorlásával is 

letagadhatatlan kapcsolatban álló okiratforgalom generál.32 A tágabb fejezetben az uniós és 

egyéb nemzetközi dokumentumok, tervezetek és az egyes elakadt vagy folyamatban levő 

egységesítési kísérletek vizsgálata útján keressük a válaszokat, már most előre jelezve, hogy 

számos olyan kérdéskör marad nyitott, ahol nincs és a közeljövőben nem várható megoldás 

nemzetközi szinten, így az egyetlen lehetőség a nemzeti jogokra utalás. 

A határon átlépő okiratoknak a külföldön joghatás kiváltására alkalmassága a nemzetközi 

szintű szabályozás hiányosságai és az ennek révén keletkezett vákuumot kitöltő nemzeti 

                                                
32 Szőcs az ítéletek szabad forgalmát, mint az „ötödik alapszabadságot” említi. SZŐCS: 112. p., 114. p. Ha nem is 
nevesítjük további „alapszabadságként” az okiratok szabad forgalmát, de mindenképpen el kell ismernünk, hogy 
az ítéletekhez hasonlatos módon ezek is alapszabadságok gyakorlásának biztosítékai. 
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jogok különbözősége miatt számos sajátos problémát vet fel. Ezeket álláspontom szerint 

elsősorban az elismerés (elsődlegesen a bizonyítékkénti figyelembevétel, vagy a konstitutív 

jellegű okiratoknál a közhitelű nyilvántartásokba való bejegyzés alapjául történő elfogadás) és 

a végrehajthatóvá nyilvánítás előfeltételei között kell keresnünk. Ez nagyrészt 

fogalommeghatározási, elhatárolási gondokat vet fel, de fokozott figyelmet igényel a 

nemzetközi vonatkozású ügyekben az külföldről származó okiratok valódiságának, mint a 

bizonyító erő előfeltételének kérdése és a bizonyításfelvételnél tapasztalható jogi kultúrákban 

gyökerező különbözőségek feloldásának problematikája.  

Schütze egyik munkájában kísérletet tett arra, hogy általánosságban összegezze a 

nemzetközi vonatkozású ügyek speciális problémáit, az általa említettek közül az okiratok 

tekintetében a következőket érdemes kiemelni: 1. nyelvi problémák (pl. az idegen nyelven 

szerkesztett okiratok fordításának, hitelesítésének problematikája), 2. a bizonyítás jogának 

különbözőségei, ami az esélyeket nagymértékben módosítják a határon átívelő pereskedés 

során, hiszen a bizonyítás messzemenően meghatározza az eljárás kimenetelét33 és egy idegen 

környezetben nyilvánvalóan nehezebb a bizonyítás. 

Az okirati bizonyítás során külföldi elemként értékelendő, ha az okirat, mint tárgyi 

bizonyítási eszköz külföldi, ez alapozza meg Farkas József szerint a nemzetközi polgári 

eljárásjogi szabályok alkalmazását.34 Farkas megállapítása napjainkban is mindenképpen 

helytálló, azonban – a bizonyításfelvétellel kapcsolatos jogsegélyegyezmények figyelembe 

vételével és az európai uniós szabályozás ismeretében – talán kiegészítésre szorul. Hiszen ez 

utóbbi rendelet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az okirat külföldön található (tehát nem 

kell feltétlenül külföldinek lennie abban az értelemben, hogy az külföldön, vagy külföldi 

hatóság által került kiállításra). A bizonyítás során felmerülő külföldi elemek egybegyűjtése 

során már Magyary is találóan úgy fogalmazott: „az állam bíróságainak […] sokszor a pert 

csak olyan bizonyító eszközök alapján lehet elbírálniok, amelyek nem az ő (ti. az állam – 

H.V.) területén, hanem azon kívül keletkeztek vagy azon kívül léteznek”.35 Ezt az álláspontot 

támasztja alá a kortárs német perjogász, Linke megállapítása is, aki szerint „az okiratoknál (A 

kiragadott mondat a közokiratokra vonatkozóan hangzik el a műben. – H.V.) a külföldi 

vonatkozás a „külföldön fekvés” és/vagy a külföldi hatóság általi kiállításból adódhat”.36 

Tehát Farkas meghatározása elsősorban az elismerés és végrehajtás kérdéskörénél bír 

jelentőséggel.  

                                                
33 SCHÜTZE: 29-30. p., 160. p. 
34 FARKAS 2002: 17. p. 
35 MAGYARY 1902A: 295. p. 
36 LINKE: 135. p. 
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A definícióalkotási, elhatárolási kérdések nagyrészt a közokirattá minősítés kapcsán 

jelentkeznek. Ennek fokozott jelentőségét az adja, hogy a közokiratokhoz tipikusan egy 

fokozott bizonyító erő és jellemzően közvetlen végrehajthatóság kötődik. A közokirat 

fogalmának olyan meghatározása, amely összhangba hozható minden uniós tagállam 

jogrendszerével, nem csekély feladat. Például a francia és a német jog között – a 

hagyományos okiratokra vonatkoztatva – nincs lényeges különbség, viszont egy teljesen 

eltérő felfogás uralkodik az angolszász jogászi gondolkodásban a kérdést illetően. Mivel ott 

nem ismert a kontinentális jogokban megszokott latin típusú közjegyző, így a közokirat 

fogalmi körébe mindössze az tartozhat, ha egy közhivatalnok (public officer) az ügykörébe 

tartozó közügyeket (public matters) érintően okiratot állít ki.  

Az okiratok, mint bizonyítási eszközök a kontinentális jogokban jelentős szerephez jutnak 

és ez a gyakorlatban egyre fokozódik, ezért figyelmet kell fordítanunk a bírósági eljárásban 

történő felhasználás során felmerülő egyik legfontosabb tisztázandó kérdésre: a valódiság 

vizsgálatára. „A külföldi okiratok vonatkozásában sok gondot okoz a külföldi formai 

előírások és a szervezeti rendszer ismeretének hiánya – az az alap, amelyre a valódiság 

vélelme alapítható lenne. Habár a nemzetközi ügyek megítélése során túlnyomórészt 

elfogadott az, hogy a hatóságok és a közjegyzők az irányadó alaki, valamint hatásköri, 

illetékességi szabályokat figyelembe veszik, ennyiben tehát a bizonyítás szükségtelen. A 

közhatalmat gyakorló a közokiratot ellátja aláírásával, illetve magát az okiratban 

felismerhetővé teszi (megnevezi) valamilyen módon, tehát az okiratból magából adódik, hogy 

a kiállító a közhivatalának jogosítványait gyakorolta. De ezzel még nem bizonyítható 

megfelelő módon az, hogy a közokirat valóban az erre feljogosított személytől származik, 

ahogyan ezt az okirat külső megjelenéséből látszik. Végül arra is hiányzik a bizonyíték, hogy 

az aláíró valóban fel volt-e hatalmazva az okirat kiállítására. Az aláírás valódiságának és a 

közokirat kiállítására feljogosítottság igazolása egy terjedelmes és időrabló tudakozódást 

igényelne.”37 A közokirat származási államának intézményrendszerét az oda delegált 

diplomáciai illetve a konzuli képviselet ismeri jól, vagy legalábbis könnyen és gyorsan tud 

róla információt gyűjteni. Könnyebb tehát a helyzete, hogy megítélje az aláírás valódiságát.38 

Ezek az indokok vezettek a nemzetközi gyakorlatban a felülhitelesítés intézményének 

kialakulásához. A felülhitelesítés a formalitások szempontjából a bizonyító erő megerősítése, 

Hargitai olvasatában: „a felülhitelesítés szolgálja ezt a formális adatációt”.39  „A 

                                                
37 SCHMIDT: 760.5. p. 
38 SCHMIDT: 760.5. p. 
39 HARGITAI: 606. p. 
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felülhitelesítés az alaki kellékek fennforgását bizonyítja. Abban a kérdésben, hogy a külföldi 

közokirat alaki tekintetben a közokirattal szemben támasztott követelményeknek megfelel-e, a 

kiállító hatóság hazai jogát, […] kell alkalmazni.”40 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az 

ügyleti forgalom manapság már egyszerűbb és gyorsabb megoldásokat követel, ami a 

felülhitelesítési rendszer felpuhulásának megindulásához vezetett már a XX. század második 

felében, elsőként egyes nemzetközi szerződések keretei között, utóbb pedig az ún. „brüsszeli 

rendeletek” által.  

Jelen fejezetben igyekszünk áttekinteni az itt vázolt kérdésekre az európai polgári 

eljárásjog és a nemzetközi magánjog adta válaszokat. 

 

2.3. Az okiratok külföldi elismerésének és végrehajtásának megkönnyítését célzó 

rendelkezések az egyes nemzetközi és európai uniós dokumentumokban 

 

2.3.1. A felülhitelesítést fokozatosan felváltó megoldások 

Ahogyan a határon átlépő okiratok problematikájának felvázolása során kitűnt, a külföldi 

közokiratok valódiságának igazolására kialakult felülhitelesítés klasszikus jogintézménye a 

múlt század második felében már túl lassú és körülményes eljárásnak tűnt, ami a gazdasági 

élet és ügyleti forgalom gyorsulása a globalizáció korában egyre erőteljesebben követeli a 

fenti eljárást kiváltó megoldások keresését. A feladat nem egyszerű, hiszen a külföldi 

okiratokkal szembeni bizalmatlanság, – ami tulajdonképpen a felülhitelesítés intézményének 

létrehívója volt – a perjogi kultúrákban mélyen gyökerezik és nem minden alap nélkül való. 

Olyan technikát kell tehát kidolgozni, amely a XXI. század tempójának is megfelel, de a 

biztonság sem sérül, hiszen a közokirathoz fűződő joghatások nem elhanyagolhatók, így az 

elismerésnek (végrehajthatóságnak) megfelelő garanciákon kell nyugodnia. 

A felülhitelesítési eljárás41 szokásjog vagy nemzetközi megállapodások alapján zajlik. 

Gyakorlatilag a nagykövetség konzuli feladatokat ellátó munkatársa, illetőleg ahol van 

konzulátus, ott az végzi. A konzuli felülhitelesítés azonban nem azonos azzal a 

tevékenységgel, amikor a konzul kvázi közjegyzői minőségben pl. aláírást hitelesít.42 A 

felülhitelesítés tulajdonképpen az az alakiság, amellyel az okirat felhasználása szerinti ország 

                                                
40 FARKAS 2002: 21. p. 
41 A felülhitelesítési eljárás eredete egészen a középkori pecsétekig vezethető vissza, amelyek – kora középkori 
jelentősége miatt kiemelten kezelve az uralkodótól származó pecsétet – az okirat valódiságát biztosították, 
bizonyították. A hozzájuk fűződő bizalom alapozta meg azt az eljárást, amelyben a pecsét tulajdonosa egy másik 
személy által készített okiratot a pecsétjével megerősített a bizonyító erejét fokozandó. Ezt a mozzanatot tartják a 
diplomáciai ill. konzuli felülhitelesítés gyökerének. HARGITAI: 605. p. 
42 HARGITAI: 605. p. 
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diplomáciai, konzuli tisztviselője igazolja az aláírás valódiságát, hogy az aláíró milyen 

minőségben járt el, és adott esetben azt, hogy az okiraton levő pecsét vagy bélyegzőlenyomat 

valódi. 

A belföldi hatóságok és a közjegyzők által kiállított okiratok a bíróságok előtt ismertek, 

így a valódiság megállapítása különösebb nehézséget rendszerint nem szokott okozni. Ezzel 

szemben a külföldi okiratok kapcsán a bíróság gyakran igénybe veszi olyan személy 

segítségét, aki a külföldi viszonyokat ismeri ahhoz, hogy meg tudja állapítani az okirat 

valódiságát.43 Ez vezetett a felülhitelesítési eljárás kialakulásához, amely mint a hitelesítési 

láncolatot44 lezáró művelet egy meglehetősen bonyolult és időrabló eljárás, amint említettük: 

a származási országgal szembeni bizalmatlanságot fejezi ki, amely nem minden esetben 

indokolt. Éppen ezért számos két- és többoldalú nemzetközi egyezmény irányozza elő a 

könnyítést, így pl. „A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli 

hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről” Hágában, az 1961. október 5. napján kelt 

egyezmény, amelyhez Magyarország is csatlakozott és az 1973. évi 11. törvényerejű 

rendelettel került kihirdetésre.  

Az egyezmény értelmében a felülhitelesítés helyére ugyanazzal a joghatással az ún. 

„apostille” lép, egy meghatározott mintának megfelelő hitelesítési záradék (tanúsítvány) a 

származási ország illetékes hatóságától. A hitelesítési záradék bizonyító erejének megítélése 

a lex fori elve szerint történik. Az apostille-t a okirat származási államának illetékes hatósága 

adja ki, a 9. cikk értelmében a részes államok hatóságai és bíróságai nem kívánhatnak meg 

ennél szigorúbb hitelesítési formát, sőt a hágai egyezmény lehetővé teszi, hogy külön 

nemzetközi szerződésekkel az eljárást még tovább egyszerűsítsék.  

Az egyezmény azokra a közokiratokra vonatkozik, amelyeket az egyik Szerződő Állam 

területén készítettek és amelyeket egy másik Szerződő Állam területén használnak fel. A 

közokiratként minősülés nem a külső megjelenéstől vagy az okirat tartalmától függ, hanem a 

szervtől, amely az okiratot kiállította. Az egyezmény alkalmazása során közokiratnak kell 

tekinteni: a.) az igazságügyi hatóság vagy igazságügyi tisztviselő által kiállított okiratokat, 

ideértve azokat az okiratokat is, amelyeket az ügyészség, bírósági tisztviselő, vagy a bírósági 

végrehajtó állított ki, b.) államigazgatási okiratokat, c.) közjegyzői okiratokat, d.) a 

                                                
43 „Általában […] a fogadó állam belső szabályai önmagukban is részletesen szabályozzák az okiratkészítés és az 
okiratok felülhitelesítésnek rendszerét és ezt gyakran körjegyzék formájában közlik az oda akkreditált 
külképviseletekkel. Általában közlésre kerül az is, hogy mely hivatalok küldik meg a külképviseleteknek aláírás 
és bélyegzőmintáikat.” HARGITAI: 609. p. 
44 Ld. részletesebben: 2.8.3. fejezet. 
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magánokiratokon levő igazolásokat, mint pl. nyilvántartásba vétel igazolását, meghatározott 

időpont tanúsítását és aláírások hitelesítését. 

A kivételeket körében említi az egyezmény pl. a diplomáciai és a konzuli képviselet által 

kiállított okiratot.45 E kivétel kialakításánál a praktikusság volt a fő szempont a következők 

miatt. Míg a felülhitelesítést annak az államnak – az okirat származási helyére delegált – 

diplomáciai képviselete végzi, amelyben az okiratot fel kívánják használni, addig az apostille 

kiadására az okirat kiállításának helye szerinti, erre kijelölt hatóság jogosult. Tehát a Szerződő 

Államok egyikének bármelyik másik Szerződő Államba delegált diplomáciai vagy konzuli 

képviselete által kiállított közokiratot még el kellene küldeni a delegáló államba és ott 

apostille-vel ellátni. Ez valójában a fenti logikát követve a delegáló államba történő 

visszaküldést jelentené, akár abban az államban kívánják az okiratot felhasználni, ahol azt a 

képviselet kiállította, akár egy harmadik Szerződő Államban kiállított közokiratról van szó. 

Mindez az egyezmény alapvető céljával állna szöges ellentétben, hiszen nemhogy 

megkönnyítené, hanem inkább bonyolítaná az eljárást.46   

A tanúsítvány kiállítását az okirat aláírója vagy birtokosa kérheti. Ha a tanúsítvány 

szabályszerűen lett kitöltve, bizonyítja az aláírás valódiságát, azt hogy az okiratot aláíró 

személy milyen minőségben járt el az adott esetben azt, hogy az okiraton levő pecsét vagy 

bélyegzőnyomat valódi (5. cikk). Az apostille önmagában nem bizonyítja, hogy az okirat az 1. 

cikkely alkalmazási körébe tartozik, tehát pl. a magánokiratból nem lesz azáltal közokirat, ha 

tévesen ilyen záradékkal látták el. Az 5. cikk csak annyit állapít meg, hogy az apostille 

mindössze a valódiság megdönthető vélelmét eredményezi, nincs meghatározva azonban, 

hogy ez milyen eszközzel dönthető meg. Így felmerül az a kérdés, hogy az okirat származási 

államának, vagy annak az államnak a jogát alkalmazzuk, amely államban az okiratot, mint 

bizonyítási eszközt fel kívánják használni. A jogirodalom arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy egyéb rendelkezés hiányában a lex fori elve az irányadó. Tehát minden olyan 

                                                
45 A hágai egyezmény nem vonatkozik a diplomáciai és konzuli okiratokra. Az 1968. június 7-én Londonban 
aláírt, az Európa Tanács égisze alatt létrejött európai egyezmény (BGBl. 1971 II 85.) mentesség körébe vonta a 
diplomáciai és konzuli képviseletek által kiállított okiratokat is. SCHACK 2002: 307. p., NAGEL / GOTTWALD: 
509. p. Magyarország nem részese az említett egyezménynek (!). Bár az egyezmény nem az Európai Unióhoz 
kötődik, de a részesei nagyrészt ennek tagállamai. A Londoni Egyezmény azokra az okiratokra vonatkozik, 
amelyeket valamely Szerződő Állam diplomáciai vagy konzuli tisztviselője az ügykörében és feladatának 
ellátása során bármely állam (tehát nemcsak a szerződő államok!) területén állít ki, ha ezeket valamely Szerződő 
Államban terjesztik elő (2. cikk). Mentesítik ezeket az okiratokat a felülhitelesítés alól, de itt nem kerül a 
helyébe az ún. apostille (3. cikk).  
Itt szükséges említést tennünk az 1987. május 25-én aláírt az EK tagállamai számára kidolgozott egyezményről 
is, amely az okiratok felülhitelesítése alóli mentesítése tárgyában született és amelyet eddig csak Belgium, 
Dánia,  Franciaország és Olaszország ratifikált, ezért még nem lépett hatályba. NAGEL / GOTTWALD: 508-509. p., 
TARKO: 405. p. 
46 SCHMIDT: 761.11-761.12. p. 
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ellenbizonyítás megengedett, amelyet annak az államnak a joga ismer, ahol az okiratot 

előterjesztették bizonyítékként. Amennyiben az okirat felhasználása során egy másik szerződő 

államban alapos kétely merül fel az okirat valódiságát illetően, akkor meg lehet keresni a 

záradékoló hatóságot, hogy vizsgálja meg az apostille adatainak a nyilvántartásaival való 

egyezőségét.47 

A 4. cikk egy nemzetközileg egységes formát48 határoz meg a tanúsítvány kiállítására, 

amelyet magára az okiraton vagy a túloldalára (pl. bélyegzés formájában) vezetik rá, vagy 

külön lapot állítanak ki róla, de ez utóbbi esetben azt az okirattal fizikailag összekapcsolják. 

Mivel a hágai egyezmény részes államai és az EU tagállamok részben ugyanazok, így 

feltétlenül ki kell emelnünk, hogy a két halmaz metszetében elhelyezkedő államok 

vonatkozásában a hágai egyezmény ott érvényesül, ahol ennek szabályait az ún. „brüsszeli 

rendeletek” nem érintették. 

 

2.3.2. Az okiratok külföldi joghatását érintő szabályozás az Európai Unió egyes 

dokumentumaiban 

 

2.3.2.1. Brüsszeli és Luganoi Egyezmények 

Az ún. Bülow-Jenard bizottság által kidolgozott – a joghatóság, határozatok elismerése és 

végrehajtása hármas témakörét taglaló – Brüsszeli Egyezmény49 igen korán, a 70-es években 

elindított egy folyamatot, amelynek révén a közokiratok külföldön történő felhasználása 

bizonyos tekintetben rendezésre került. A Brüsszeli Egyezmény részesévé kizárólag az akkori 

EGK tagállamok válhattak,50 így közel azonos tartalommal létrehoztak egy a Brüsszeli 

Egyezménnyel „párhuzamos” megállapodást: a Luganoi Egyezményt51, amelyet a EGK és az 

EFTA tagállamai írtak alá és ratifikáltak. Az utóbbi egyezmény 62. cikke azonban lehetőséget 

biztosít arra, hogy a fentieken túl olyan államok is részeseivé váljanak az egyezménynek, 

                                                
47 SCHMIDT: 761.13-761.14. p. 
48 Az egységességet, és így a könnyű azonosíthatóságot szolgálja pl. az a rendelkezés, hogy címet „Apostille 
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” francia nyelven kell feltüntetni.  
49 Az 1968-as Brüsszeli Egyezmény a bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról polgári 
és kereskedelmi ügyekben. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 27. szám, 1998. 01. 26. 
1968. szeptember 27-én látták el kézjegyükkel az akkori tagállamok: Belgium, Franciaország, Hollandia, 
Luxemburg, Németország, Olaszország külügyminiszterei. Az Egyezmény hatálybalépésének dátuma: 1973. 
február 1. Habár sem az elsődleges, sem a másodlagos jogforrások közé nem sorolható, de az egyezmény területi 
hatálya folyamatosan bővült, mivel a csatlakozó államok mindig a részesévé váltak. 
50 Az eredeti részes államok mellé 1978-ban csatlakozott: Dánia, az Egyesült Királyság, Írország; 1982-ben 
Görögország; 1989-ben Spanyolország és Portugália; 1996-ban Ausztria, Finnország és Svédország. Ld. még 
KENGYEL 1992: 166. p. 
51 1988. szeptember 16-án írták alá, a hatálybalépés dátuma eltérően alakult egyes tagállamok viszonylatában. A 
Luganoi egyezmény Izland, Norvégia, Svájc vonatkozásában ma is hatályban van. 
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amelyeket a Szerződő Felek csatlakozásra felszólítanak.52 Ily módon nyílt lehetősége 

Lengyelországnak az Egyezményhez való csatlakozásra. A Brüsszeli és Luganoi 

Egyezmények jelentőségét Kropholler abban látta, hogy általuk Európának egy nagyobb 

területén egységes szabályokat alkalmazhattak a joghatóság tekintetében, valamint 

egyszerűsödött és gyorsult a külföldi bírósági ítéletek elismerése és végrehajtása.53 Hosszú 

előkészítő munkálatok után 1997-ben konkretizálódott Magyarországnak a Luganoi 

Egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatos szándéka,54 és akkor még reálisnak tűnő 

lehetősége. Az egyébként időközben elakadt csatlakozás lényege tulajdonképpen az lett volna, 

hogy ezzel „Magyarország – közvetett módon – részesévé” válhatott volna „az 1968. évi 

Brüsszeli Egyezmény által megteremtett egységes európai joghatósági és végrehajtási 

rendszernek.”55 

Az említett egyezmények elsődlegesen a határozatok vonatkozásában foglalkoznak az  

elismerés és végrehajtás kérdésével, lényegében az elismerés külön eljárás nélkül történik, a 

végrehajtásnál a végrehajtás helyének államában a bíróság záradékolja az adott határozatot, 

amely ezáltal végrehajthatóvá válik. A közokiratok külön fejezetben kerültek szabályozásra, 

ahol a kodifikátorok utalásokat tettek a határozatok kapcsán fent említett körbe eső 

szabályozás alkalmazhatóságát illetően. Ebből az olvasható ki, hogy az egyezmények nem 

vonták be az elismerési körbe a közokiratokat, viszont a határozatok végrehajtásának 

szabályai megfelelően alkalmazhatóak rájuk nézve. 

Elismerést a jogirodalom a végrehajtás egyik előfeltételeként emlegeti, de az önmagában 

is jelentőséggel bír. Mádl megállapítása szerint nem minden külföldi határozat igényli a 

végrehajtást, sokuk anélkül is hatályosulhat (pl. konstitutív határozatok), de ugyanez a helyzet 

a keresetet érdemben elutasító ítéletek vonatkozásában is.56 Ezt a vezérelvet követve, 

figyelmünket a közokiratok elismerésének kérdésére irányítva megállapíthatjuk, hogy a 

közokiratok kapcsán is inkább a jogviszonyt keletkeztető, módosító, megszüntető 

jognyilatkozatok tekintetében érdekes a fogalompár (elismerés – végrehajthatóság) éles 

szétválasztása. A konstitutív hatású okiratok nyilvántartásokba való bejegyzések alapjául 

szolgálhatnak, talán ez is indokolja, hogy az önálló, tehát a végrehajtástól független elismerés 

a házassági ügyeket és a szülői felügyeletet érintő régi és új rendeletekben külön kiemelést 

nyert, hiszen az említett típusú közokiratok ezekben a jogviszonyokban gyakrabban 
                                                
52 KENGYEL 1999B: 330. p.  
53 KROPHOLLER: 46. p. 
54 Ld. még: 2392/1997 (XII.3.) Korm. határozat. 
55 KENGYEL 1999B: 329. p. Magyarország felvételét 1997-ben Finnország és Ausztria kezdeményezte, de „a 
tagállamok az egyezmény bővítését nem tartották időszerűnek”. BRÁVÁCZNÉ / SZŐCS: 33. p. 
56 MÁDL/VÉKÁS: 499. p., BURIÁN: 307. p. 
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előfordulhatnak, mint az egyéb polgári és kereskedelmi jellegű ügyek kapcsán. Az önálló 

(végrehajtástól független) elismerés jelentőséggel bír egy okiratnak a perben bizonyítékként 

történő felhasználása körében is, amelynek a kérdése szintén tisztázatlan maradt. Mind a 

Brüsszeli Egyezmény, mind az azt felváltó 44/2001 rendelet vonatkozásában elmondható, 

hogy e kérdéseket illetően némi bizonytalanság tapasztalható.57 Hiányzik továbbá ez eddig 

említett összes dokumentumból a közokirat fogalmának precíz meghatározása,58 amely 

vonatkozásban kiindulópontnak a származási ország jogát vehetjük  alapul,59 de útmutatást ad 

a Jenard-Möller jelentésre építkező európai bírósági joggyakorlat is. 

 

2.3.2.2. Az ún. „Brüsszel-I” rendeletnek a közokiratokat érintő szabályozása 

A Brüsszeli Egyezményt felváltó60 ún. „Brüsszel-I.” rendelet61 szerkezetileg lényegében 

követi az előd egyezményt, tartalmát tekintve alapvetően megegyezik azzal. Éppen ezért az 

értekezés nem tért ki a Brüsszeli Egyezmény szabályozásának részletes bemutatására, csak az 

esetleges eltéréseket kívánja itt rögzíteni. 

A rendelet javítani, gyorsítani kívánt a határozatok elismerésén, valamint a határozatok és 

egyéb közokiratok végrehajtásán, előmozdítva azok szabad áramlását, ezzel hozzájárulva a 

szabadság, a biztonság és az igazságosság térségének kialakításához, a peres felek számára 

ugyanazokat a jogokat, lehetőségeket biztosítva, mint ami hazájuk bíróságai előtt megilleti 

őket.62 A végrehajtással szembeni követelmények vonatkozásában a gyorsaságon és a 

hatékonyságon lévén a hangsúly, a benyújtott okiratok vizsgálata csak formális.63 

Ipso iure elismerés jellemzi a rendeleti szabályozást, amely nem igényel külön eljárást, 

azaz automatikus, viszont ez nem zárja ki, hogy a fél kérelme alapján a bíróság külön 

határozzon az elismerést illetően.64 Megszokott dolog, hogy a tagállam bírósága, amelynek 

döntése az elismeréstől függ, a folyamatban levő eljárása során, melyben az elismerés kérdése 
                                                
57 Vö. FLEISCHHAUER 2002B: 19. p. 
58 A Brüsszel-I rendelet 57. cikk (2) bek. nevesít egy konkrét esetet: a közigazgatási hatóság előtt kötött vagy 
általa okiratba foglalt tartással kapcsolatos megállapodást vagy kötelezést is közokiratnak kell tekinteni a 
rendelet 57. cikk (1) bek. vonatkozásában. Azonban ez a rendelkezés sokkal nagyobb jelentőséghez jut a rendelet 
hatályának értelmezése során, mint a közokirati fogalom generális meghatározásában.  
59 TRITTMANN / MERZ: 180. p. 
60 A Luganoi Egyezmény nem váltható fel vele, hiszen annak nem tagállamok is aláírói. 
61 44/2001/EK tanácsi rendelet a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló polgári és 
kereskedelmi ügyekben. 
62 a Bizottság Tanácsi rendelet javaslata COM (1999) 348 final, 99/0154 (CNS) Brüsszel, 1999.07.14., Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                 
63 VEREBICS 2002: 22-23. p. 
64 BRÁVÁCZNÉ / SZŐCS: 225. p. A Jenard-jelentés szerint az elismerés automatikusan következik be, nem kíván 
meg az elismerő tagállamban semmilyen bírósági határozatot, ezzel a határozat kedvezményezettje azt minden 
érdekelttel szemben, így pl. akár egy közigazgatási hatósággal szemben is érvényre juttathatja. KROPHOLLER: 
385-386. p., P. JENARD: Bericht zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. (Amtsblatt der Europäischer 
Gemeinschaften, 5.3.1979. Nr C 59, 1-70.) 
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relevánssá válik, dönt erről. A 33. cikk (2) bekezdéssel a rendelet lehetőséget nyit egy külön 

eljárásra is, amely kifejezetten a határozat elismerésének megállapítására irányul. Hallgat 

viszont a fejezetben tárgyalt rendelet az elismerés joghatásairól, nem határozza meg az 

elismerés fogalmát sem. Kropholler az elismerés lényeges fogalmi elemeinek meghatározása 

kapcsán a következő kérdéseket veti fel. Az elismerés azt jelentené, hogy a kérdéses aktus 

belföldön ugyanolyan joghatással bír, mint abban az államban, ahonnan származik 

(hatáskiterjesztés), vagy a belföldivel egyenértékűvé válik (egyenlő joghatás) avagy a jogok 

kummulálódnának? A válasz keresése során vissza kell nyúlnunk a Brüsszeli Egyezményig, 

ezzel összefüggésben ugyanis a többségi vélemény a hatáskiterjesztést fogadta el. Ezt 

támasztja alá a Jenard-jelentésnek65 a Brüsszeli Egyezmény 26. cikkéhez fűzött megállapítása 

is: „Az elismeréssel a határozathoz azokat a joghatásokat kell hozzárendelnünk, amelyek 

abban az államban kapcsolódnak hozzá, amelynek felségterületén kibocsátásra kerültek.” Ezt 

kell Kropholler szerint a rendelet kapcsán is követnünk. A végrehajthatóság nem az elismerés 

útján terjesztődik ki a második államra, hanem a végrehajthatóvá nyilvánítás által.66 Ahogy 

említettük a „Brüsszel-I” rendelet nem vonta be az elismerési körbe a határozatokon kívüli 

egyéb közokiratokat, így tehát e fejtegetés jelentősége valójában a – későbbiekben 

tárgyalandó, a házassági és szülői felügyeleti joggal kapcsolatos – ún. „Brüsszel-II” rendelet 

kapcsán teljesedik majd ki.  

A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közokiratok67 ugyanazokkal a feltételekkel 

végrehajthatóak, mint a bírósági döntések, amennyiben valamelyik tagállamban állították ki 

és ott végrehajthatónak számítanak (57. cikk). A rendelettel a végrehajtás első szakasza 

automatikussá vált, az eljárást könnyíti és gyorsítja egy egységes tanúsítvány,68 ami az ún. 

exequatur eljárásban69 a végrehajthatóság megállapíthatóságát hivatott szolgálni, ehhez 

tartalmazza a szükséges információkat. 

Az alakszerűségi követelmények megléte vonatkozásában a „locus regit actum” elve 

érvényesül, tehát az alakszerűség az okirat készítésének helye szerinti jog alapján kell 

megítélni.70 Ez a megoldás ott okozhat problémát, ahol meghatározott szerződések 

                                                
65 P. JENARD: Bericht zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. (Amtsblatt der Europäischer Gemeinschaften, 
5.3.1979. Nr C 59, 1-70.) 
66 KROPHOLLER: 378-379, 382, 385. p. 
67 Nem érinti sem a közjogi jellegű jogviszonyra vonatkozó okiratokat, sem a tárgyi hatály alól kivett területek 
nem tartoznak ide. Ld. 1. cikk 
68 a Bizottság Tanácsi rendelet javaslat COM (1999) 348 final, 99/0154 (CNS) Brüsszel, 1999.07.14. , 4.2. pont                                                                                                                                                                                                             
69 Exequatur eljárás alatt lényegében azt a speciális eljárást értjük, amelynek során a végrehajtás államában az 
adott határozatot/okiratot végrehajthatóvá nyilvánítják. 
70 KROPHOLLER: 479. p., ALFONSO: 9. p., vö. GEIMER 2001C: 42. p.  
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vonatkozásában eltérő formai követelményeket írnak elő az egyes tagállamokban, tehát nem 

biztos, hogy pl. közokirati formát (jellemzően az ingatlanátruházás kapcsán fordul elő).  

A közokiratnak valamely tagállamból származónak kell lennie. A konzuli okiratok 

származási országhoz tartozónak tekintendők.71 A konzul joga végrehajtható okirat 

kiállítására a fogadó államban a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezményre 

vezethető vissza.  

Akkor tekinthető a rendelet értelmében végrehajthatónak az okirat, ha a kiállítás 

államában minden továbbiak nélkül végrehajtható lenne. Ez akkor is érvényes, ha az okiratot 

azzal a céllal állították ki, hogy egy másik államban legyen végrehajtható, feltéve, hogy a 

származási államban is végrehajtható lenne.72  

Az 57. cikk (4) bekezdés első mondata szerint az 53-56. cikkek alkalmazandók a 

bemutatásra kerülő okiratokra is. Ez alapján olyan az okiratot kiállító hatóság által kibocsátott 

kiadmányra van szükség, amely a származási állam joga által támasztott követelményeket 

kielégíti, és amely alapján a származási államban a végrehajtás lefolytatható lenne. Ezt az 

okiratot kell előterjeszteni a végrehajtás államában. Az előterjesztett okirat teljes bizonyítékul 

kell, hogy szolgáljon a tartalom és a valódiság vonatkozásában. Pusztán egy másolat vagy 

egy fénymásolat nem elegendő,73 a Brüsszeli Egyezményből gyakorlatilag változatlanul átvett 

szakasz mentesít a bemutatásra kerülő okiratokat a felülhitelesítés vagy más hasonló alaki 

követelmények megléte alól, így tehát az apostille sem szükséges, amelyet a 1961-es hágai 

egyezmény előirányoz. Ezzel Európán belül a bürokratikus akadályok leépítésre kerültek.74 

Emellett a kérelmező köteles egy tanúsítványt75 is csatolni, amelynek attól a szervtől kell 

származnia, aki az okiratot kiállította és a származási államban való végrehajthatóságot 

igazolja,76 valamint a bíróság kívánsága szerint az okiratok fordítását. Mivel a fordítás csak a 

bíróság ennek előterjesztésére irányuló felhívása nyomán válik szükségessé, alapvetően 

elmondható, hogy az érintett okirat előterjeszthető az eredeti nyelven. A bíróság azonban az 

eljárás bármely szakaszában – akár a jogorvoslati eljárás során is - megkövetelheti, hogy a 

fordítást bemutassák, ha nincs abban a helyzetben, hogy az idegen nyelvi okiratot fel tudja 

dolgozni.77 

                                                
71 NAGEL / GOTTWALD: 662. p. 
72 THOMAS / PUTZO: 1847-1848. p. 
73 THOMAS / PUTZO: 1842. p.  
74 KROPHOLLER: 482. p. 
75 A tanúsítvány új elem a Brüsszeli Egyezmény szabályozásához képest. 
76 SCHLOSSER: 315-316. p. 
77 KROPHOLLER: 481-482. p. 
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A fenti kellékek megléte egyfajta automatizmust indít be, elvégre a végrehajthatóság 

megállapítását kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha az okirat végrehajtása a címzett 

tagállam közrendjével nyilvánvalóan ütközne. 

Amennyiben viszont 54. cikk szerinti tanúsítványt nem mutatnák be, a bíróság vagy 

hatáskörrel rendelkező hatóság annak bemutatására határidőt szabhat, elfogadhat azzal 

egyenértékű okiratot, vagy ha úgy véli, hogy e nélkül is elegendő információval rendelkezik, 

eltekinthet azok bemutatásától. Az igazolás mellőzésére általában akkor kerül sor, ha a többi 

bizonyítási eszköz teszi szükségtelenné. 

Az illetékességi és hatásköri szabályoknak az okiratba foglaló személy részéről történő 

áthágása nem megtagadási ok, e tekintetben irreleváns. A rendelet nem irányoz elő semmiféle 

vizsgálatot a származási állam joghatóságára vonatkozóan. Amennyiben a közokiratot a 

nemzeti hatásköri, illetékességi szabályok megsértésével készítették el, végrehajthatóvá 

nyilváníthatók, kivéve ha ez a jogszabálysértés a származási államban megfosztaná az 

okiratot a végrehajthatóságtól.78 

 

2.3.2.3. A régi és új „Brüsszel-II” rendelet a közokiratokra irányuló rendelkezései és 

jelentőségük 

A házassági ügyek és a házastársak közös gyermekei feletti szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos eljárásokban a joghatóság, határozatok elismerése és végrehajtása kérdését 

szabályozó 1347/2000/EK tanácsi rendelet79 („Brüsszel-II rendelet”) 13. cikk (3) bekezdése, 

ill. a 32. cikk expressis verbis kimondja – a határozatokon kívüli – közokiratoknak az 

elismerési rendszerbe történő bevonását is. Így tehát nemcsak a végrehajtás szabályai 

vonatkoznak a triászból a közokiratokra. E szembetűnő, a brüsszeli rendeletek között fennálló 

különbség oka azonban egyetlen dokumentumban sincs kifejtve.80 A magyarázat talán a 

konstitutív jellegű közokiratoknak, valamint perbeli egyezségeknek ezen a területen való 

gyakoribb előfordulásában keresendő, amelyek esetében a végrehajtástól független elismerés 

jelentős lehet. A házassági ügyekkel kapcsolatban a gyakorlatban nehezen találunk erre 

példát, hiszen a házasság felbontása közokiratba foglalt egyezség útján jelenleg nem tűnik 

megoldhatónak egyetlen tagállamban sem, ezzel szemben a szülői felügyelettel kapcsolatos 

                                                
78 GEIMER 2001A: 185-186. p., NAGEL / GOTTWALD: 663. p. 
79 A Tanács 2000. május 29-i 1347/2000/EK rendelete a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös 
gyermekek feletti szülői felügyeleti jogával kapcsolatos eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 2000.06.30. L 160.szám 
80 SCHLOSSER: 413. p. 
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ilyen típusú okiratok ésszerűnek látszanak.81 A közokiratoknál a természetüknél fogva nem 

eredményezhet az elismerés pl. anyagi jogerőt, de az elismerés joghatásai közül Rechberger is 

kiemeli a konstitutív hatást, hiszen a Brüsszel-II rendeletbeli elismerés nyomán a közokirat 

kiadmánya alapján – minden további formai követelmény nélkül, (pl. felülhitelesítés, 

apostille) be lehet jegyezni tényeket az anyakönyvbe.82 Az elismerés hatása különösen ebben 

a bejegyzésben nyilvánul meg, – szögezi le az ún. Borrás-jelentés.83 

A vagyonjogi kérdéseket sok esetben szerződéses formában rendezik, azonban ezek nem 

tartoznak a Brüsszel-II rendelet hatálya alá. Számos szerző nem tartja célszerűnek ezt a 

megoldást. A házassági vagyonjogi kérdéseknek a rendelet hatálya alóli kivétele az igen eltérő 

anyagi jogi és kollíziós szabályokon alapszik, de ez értelmetlenné válik ott, ahol a felek a 

vagyonjogi kapcsolatukat perbeli egyezség vagy közokirat keretében rendezik.84  

A Preambulum 15. pontja szerint azokat az iratokat, amelyeket valamely tagállamban 

hivatalosan készítettek vagy közokiratként vettek nyilvántartásba, és amelyek érvényesíthetők 

az egyik tagállamban, a határozatokkal egyenértékűnek kell tekinteni. A 13-14. cikkek alapján 

a közokiratok elismerése és végrehajtása is a határozatokkal azonos feltételekkel történik, az 

elismerés külön eljárás nélkül, automatikusan zajlik.  

A rendelet további rendelkezéseinek ismertetése szükségtelenné válik, hiszen a folyamat 

(pl. az alaki követelményeknek a származási ország joga általi meghatározottsága, 

előterjesztendő okiratok, végrehajtást igazoló tanúsítvány, apostille alóli mentesítés, fordítás 

szükségességének kérdéseit illetően) a Brüsszel-I rendelet kapcsán megismert folyamat 

szerint zajlik. 

2005. március 1-jétől a fenti szabályozást a 2201/2003/EK tanácsi rendelet85 váltja fel. A 

közokiratokra vonatkozó rész lényegét tekintve változatlan, az elismerés automatikusan 

történik (21.cikk), a végrehajthatóvá nyilvánítást célzó exequatur eljárás eljárás feltétele 

változatlanul az eredeti tagállamban való végrehajthatóság (28. cikk). Kibővült a rendelet 

viszont a felek közötti – nem közokiratba foglalt – olyan megállapodásokkal, amelyek a 

származási államban végrehajthatók. Ezeket minden tagállamban ugyanazokkal a feltételekkel 

ismerik el és hajtják végre, mint a rendelet hatálya alá tartozó határozatokat és egyéb 

közokiratokat (46. cikk). 
                                                
81 RAUSCHER: 647. p. 
82 RECHBERGER 2002: 906-913. p. 
83 Abl. EG 1998 C 221 S.27. 
84 LIPP: 15. p. 
85 A Tanács 2003. november 27-i 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben a szülői felügyeleti joggal 
kapcsolatos eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról illetve az 
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 2003.12.23. L 338. 
szám. 
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Szintén előrelépésként értékelhetjük, hogy az új rendelet kibontja és külön szabályozza a 

gyermekkel való kapcsolattartásra és a gyermek átadására vonatkozó végrehajtási 

szabályokat, egy alternatív lehetőséget adva a kérelmező részére, aki választása szerint vagy 

ezen speciális vagy az általános szabályok szerint kérheti az exequatur eljárás lefolytatását 

[40. cikk (2) bek.]. A speciális szabályok okiratokra vonatkozó része nem tér az általánostól, 

pusztán egy pontosítást tartalmaz, fordítás becsatolását irányozza elő a végrehajthatóságot 

igazoló tanúsítvány vonatkozásában.  

 

2.3.2.4. Javaslatok egy „Brüsszel-III” rendeletre 

Az Európai Unió alapszabadságai egy fokozott mobilitás lehetőségét teremtik meg, 

nemcsak az áruk és szolgáltatások terén. A személyek szabad mozgásából, a letelepedési jog 

gyakorlásából adódóan már ma is sok uniós polgár él és adott esetben hal meg külföldön. Az 

örökléssel kapcsolatos okiratok elismerése és végrehajtása jelenleg azonban még egyik 

rendelet hatálya alá sem tartozik, de az elmúlt évek nemzetközi konferenciáin egy esetleges 

jövőbeli szabályozásra vonatkozó megfontolást érdemlő javaslatok hangzottak el e 

tárgykörben. 

A probléma itt sokkal nagyobb, mint a szintén napirenden levő másik terület, a házassági 

vagyonjog esetében, mert a hagyatéki vagyon felosztása önmagában komplex és nagyon 

különbözőképpen szabályozott a nemzeti jogokban. Ráadásul az ezt a területet jellemző 

„széles okirati választék” közbejötte specifikus elismerési problémákhoz vezet.86 

Lagarde szerint a közokiratba foglalt végrendeletek jelenleg sem okoznak különösebb 

problémát az elismerés kapcsán. Az 1961-es hágai egyezmény mentesíti a külföldi 

közokiratokat a felülhitelesítés követelménye alól, amennyiben a végrendelet az előírásoknak 

megfelelően készült. Az okirat valódiságát az apostille segítségével bizonyítják. Amennyiben 

magánvégrendeletről van szó, kissé problematikusabb a helyzet, ezek kapcsán ugyanis több 

nemzeti jog egy sommás eljárást ír elő a hitelesség vizsgálatára; ha azonban külföldön már 

történt egy ilyen felülvizsgálat, ezt újólag nem lehet lefolytatni. Az öröklési bizonyítvány és 

ezzel egyenértékű okiratok kapcsán manapság két megoldás jellemző Európában: 1. a bíróság 

által kiállított öröklési bizonyítvány (pl. Németország) vagy 2. egy a közjegyző által kiállított 

okirat (pl. a latin jogrendszer országai). Meg kell azonban állapítanunk, hogy egy ilyen 

közjegyzői okirat felhasználása jelenleg nemzetközi viszonylatban még korlátozott, a 

joghatósági szabályok esetleges ütközése miatt. A jövőbeni „Brüsszel-III” rendeletnek a 

                                                
86 LAGARDE: 17. p. 
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joghatósági kérdéseket is rendezni kellene, sőt egy „egységes öröklési jogcím” (egységes 

európai öröklési bizonyítvány) is kívánatos lenne az Európai Igazságügyi Térségben.87 

 

2.3.3. Az Európai Bíróságnak a közokirat fogalom meghatározását érintő gyakorlata 

A polgári eljárásjogi harmonizációs, illetve egységesítési folyamat sikeressége azon is 

múlik, hogy a tagállamok azonos módon értelmezik és alkalmazzák-e az adott 

szabályanyagot. Az Alapszerződés 234. cikkéből levezethető, hogy az európai polgári 

eljárásjog lényeges kérdései az Európai Bíróság kontrollja alatt állnak a jogalkalmazás 

egységességét biztosítandó.88 Az egységes értelmezés és alkalmazás biztosítása érdekében a 

Brüsszeli Egyezményhez 1971-ben egy értelmezési jegyzőkönyvet csatoltak a tagállamok, 

ami kiterjesztette az Európai Bíróság hatáskörét az egyezményre. Ezáltal lehetőség nyílt arra, 

hogy a tagállamok bíróságai (a perbíróság) a Európai Bíróságot ugyanúgy megkereshessék a 

Brüsszeli Egyezmény egyes rendelkezéseinek értelmezése kapcsán,89 mint az elsődleges vagy 

a másodlagos jogforrások tekintetében. Az Alapszerződés 68. cikke értelmében a 234. 

cikkben előirányzott előzetes döntéshozatali eljárás keretében kerül sor a jogi aktusok 

értelmezésére. 

A Brüsszeli Egyezmény kapcsán hozott döntések továbbélését biztosítja a Brüsszel-I 

rendelet Preambuluma kifejezésre juttatva a Brüsszeli Egyezmény és a rendelet közötti 

folytonosság biztosításának szükségességét. Az említett jegyzőkönyvre alapozva 2002-ig90 

több, mint száz ítélet hozott az Európai Bíróság, mindamellett meg kell állapítanunk, hogy az 

okiratokat érintő kérdésekkel csupán két döntésében foglalkozott,91 amelyből az egyik ítélet92 

                                                
87 LAGARDE: 18-19. p. 
88 KOCH  2003A: 110. p. 
89 Nem terjed ki azonban ez a jog a Luganoi Egyezmény államaira, ahogyan ezt egy az egyezményhez csatolt 
további jegyzőkönyv is megerősíti, de ez utóbbi egyúttal rögzíti, hogy ugyan az Európai Bíróság az ő 
vonatkozásukban nincs kompetenciája, de az EFTA tagállamai ennek ellenére figyelembe veszik az Európai 
Bíróság  gyakorlatát. SZŐCS: 114. p., 120. p. Ld. részletesebben KROPHOLLER: 52-54. p. 
90 Megj.: a 44/2001/EK rendelet hatálybalépésének időpontja, ami tulajdonképpen a Brüsszeli Egyezmény 
„kiüresedéséhez” vezetett (csak Dánia viszonylatában él tovább). Ettől az időponttól a rendelet, mint másodlagos 
jogforrás kapcsán az Alapszerződés rendelkezésen alapul az Európai Bíróság jogértelmezési jogosultsága. 
91 Ennek oka talán abban keresendő, hogy – amint azt Jenard-Möller jelentés is rögzíti - az 50. cikk 
alkalmazásával kapcsolatosan viszonylag ritkán merültek fel kérdések.  
92 CELEX 61994J0275, C-275/94., 1996. március 14., Roger van der Linden c. Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik ügy. Az előzetes döntéshozatalt kezdeményező bíróság: Hof van cassatie – 
Belgium, a Brüsszeli Egyezmény 47. cikk (1) bek. értelmezése végett fordult a Európai Bírósághoz, annak 
kapcsán, hogy a fél, aki a végrehajtást kezdeményezi, milyen okiratokat köteles előterjeszteni. Két mulasztási 
ítéletet kívántak van der Lindennel szemben érvényesíteni, aki a 47. cikkely (1) bek. alapján arra hivatkozott, 
hogy nem terjesztettek elő semmilyen okiratot, amelyből az adódna, hogy a mulasztási ítéletek kézbesítése 
megtörtént és végrehajthatók. Amennyiben a 46. cikk (2) bek. és a 47. cikk (2) bekezdésekben megjelölt 
okiratokat nem terjesztettek elő, akkor a bíróság meghatározhat erre egy határidőt, vagy az okirattal egyenértékű 
okiratot elfogadhat vagy mentesít az előterjesztés alól, ha további tisztázást nem tart szükségesnek. Az azonos 
értékű okirattal való megelégedés a kézbesítés igazolásánál az Európai Bíróság szerint nem jön figyelembe, a 48. 



A határon átlépő okiratok problematikája 
________________________________________________________________________________________________ 

86 

a fenti rendelet hatálybalépésével megváltozott jogi helyzet miatt elvesztette aktualitását, így 

az értekezés gondolatmenetébe való beépítésétől tartózkodik a szerző. 

A másik ítélet hordereje viszont messze túlmutat a Brüsszeli Egyezményen – és a 

„jogutód” Brüsszel-I rendeleten,93 – már most látszik, hogy a további jogalkotás során is 

fontos építőelemként használják az EU kodifikációs szakemberei.  

Mielőtt azonban az ügyben hozott ítélet elemzésére rátérnénk, tekintsük át annak 

előzményeit. Az ítélet előtörténetét a Brüsszeli Egyezmény hatályban léte alatt az Unióba 

újonnan belépett államoknak az egyezményhez való csatlakozását megelőző jelentésekig 

érdemes visszavezetni. A közokirat fogalmának körülhatárolásával három ilyen jelentés 

foglalkozott. Mivel a Jenard jelentés94 és az Evrigenis-Kerameus jelentés95 a közokirat 

fogalom-meghatározása tekintetében nem igazít el: lényegében az egyezmény szövegét 

ismétli különösebb interpretáció nélkül, így a figyelem középpontjába a Jenard-Möller 

jelentés96 néven ismertté vált dokumentum kerül, amely jóval nagyobb precizitást mutat a 

definícióalkotás terén. Egy autonóm fogalomalkotást kísérelt meg, amely szerint az okiratot 

készítő személy tevékenységének az okirat tartalmát is érintenie kell.97 Kísérletet tesz arra, 

hogy „összeurópai jelleggel”98 határozza meg a – Brüsszeli Egyezmény 50. cikk szerinti – 

                                                                                                                                                   
cikk egy kivételesen alkalmazandó előírás és a főszabály érvényesülését nem korlátozhatja. Összegezve a 47. 
cikk (1) bekezdést úgy értelmezi, hogy amennyiben a nemzeti eljárásjogi előírások ezt megengedik, az ítélet 
kézbesítésének igazolása a kérelem beadását követően is megtörténhet, ha az adósnak egy meghatározott idő áll 
a rendelkezésére, hogy a határozatnak eleget tegyen és amennyiben a végrehajtást kérő az esetlegesen 
feleslegessé váló eljárás költségeit vállalja. 
93 Amelyek lemondanak a definícióalkotásról a végrehajtható közokiratok tekintetében, csak azt határozzák meg, 
hogy a kiállítás országának a szabályai szerint kell megítélni a bizonyító erő kérdését.   
94 P. JENARD: Bericht zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. (Amtsblatt der Europäischer Gemeinschaften, 
5.3.1979. Nr C 59, 1-70.) 
95 Tulajdonképpen Görögországnak a Brüsszeli Egyezményhez való csatlakozása született a jelentés. Abl 1986 C 
298, 1 ff., illetve in: MAYR: 160. p. 
96 Bericht zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1998. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1990, 
C 189. 242.p. 
97 Valójában az eredeti hat tagállam közjegyzői okiratai nem okoztak különösebb fejtörést. Ezzel szemben a 
későbbi csatlakozásokkal a kép sokkalta változatosabbá vált, a skandináv jogokban pl. a végrehajtható 
magánokirat is ismert. KROPHOLLER: 484-485. p. A Brüsszeli Egyezmény 50. cikke nem korlátozódik a 
közjegyzői okiratok körére, hanem magába foglalja az „egyéb közokiratokat” is. Ez a fogalommeghatározás – 
tekintve a Brüsszeli Egyezmény megkötésekori hat tagállamban a vonatkozó rendelkezések homogenitását – 
nem szorul magyarázatra, szemben azzal az időszakkal, amikor már a common law jogrendszerű tagállamok 
(Egyesült Királyság, Írország) is csatlakoztak. Geimer visszautal itt az ún. Schlosser-jelentésre, amely tömören 
konstatálja, hogy Angliában és Írországban nincs a végrehajtható okiratoknak megfelelője; Skóciában azok az 
okiratok, amelyek egy pontosan meghatározott szolgáltatási kötelezettséget alapoznak meg, bejegyezhetőek egy 
nyilvános lajstromba, e nyilvántartás kivonata egy ugyanolyan végrehajthatóságot eredményez, mint a bírósági 
ítélet. GEIMER 2000: 367. p. 
98 GEIMER 2000: 367. p. A nemzeti rendszerek sokfélesége ellenére szükség van egy egységes fogalomalkotásra, 
amely közösségi szintű, nemzetek feletti, elszakadva a nemzeti jogoktól, de sem a Brüsszeli Egyezmény, sem a 
rendeletek nem kötelezik a tagállamokat, hogy bevezessék a végrehajtható okirat intézményét. Mindössze azt 
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közokirattá minősítés kritériumait, melynek lényegét három feltétel megvalósulásában látja: 

1. az okiratba foglalást egy hatóságnak kell végeznie, 2. az okiratba foglalási tevékenységnek 

az okirat tartalmára kell vonatkoznia és pl. nem kizárólag az aláírásra, 3. abban az országban, 

ahol kiállították végrehajthatónak kell lennie.99 

Ad 1. A külföldi közjegyző, konzul és egyéb közokiratba foglalásra feljogosított személy 

e minőségében a közhatalom hordozójaként, gyakorlójaként és erre alapozva rendelkezik a 

közokiratba foglaláshoz szükséges „hatalommal” (jogosítványokkal). Mindez az általános 

nemzetközi szokásjogot követi.100 Az, hogy a közhatalom mely hordozói esnek a hatóság 

fogalomkörébe egyébiránt a nemzeti jogok által meghatározottak.   

Ad 2. A bírói illetve közjegyzői hatáskörbe utalt aláíráshitelesítés nem teszi a jelentés 

értelmében az okiratot közokirattá a közhatalommal felruházott személy közreműködése 

ellenére sem, hiszen a tartalmat ők nem vizsgálják. 

Ad 3. Az okiratnak önmagában kell végrehajthatónak lenni, nem elegendő tehát, ha 

perben vagy más hasonló eljárásban ruházzák fel végrehajthatósággal.101 

Leutner a fentiek pontosítását látta szükségesnek, az erre vonatkozó gondolatait a 

következők szerint összegezhetjük: „1. Az okiratnak vitathatatlanul kell rögzítenie a 

kötelezettet terhelő kötelezettséget olyan módon, hogy ne legyen szükséges egy bírósági 

eljárás a végrehajtási jogcím megszerzéséhez. 2. A közokiratba foglalás garanciát kell, hogy 

nyújtson az okirat helyességét illetően. A forma önmagában nem szavatolja ezt, ill. nem jelent 

garanciát az okirat hiteltérdemlőségére és származására nézve. E vonatkozásban sokkal 

inkább döntő az okiratba foglaló személy jogi képzettsége. 3. Az adós közreműködése az 

okirat elkészítésénél tényállási elem a Brüsszeli és Luganoi Egyezményekben. A francia 

jogban ismert végrehajtható csekkóvás, amelyet a huissier (bírósági végrehajtó)102 az adós 

közreműködése nélkül állít ki, nem tartozik ide.”103 

A hosszú felvezető után vegyük szemügyre magát az Unibank-Christensen ügyben104 

1999-ben hozott ítélet, amely még a Brüsszeli Egyezményhez kapcsolódik. A német 

Bundesgerichtshof kereste meg az Európai Bíróságot előzetes döntéshozatal végett az előtte 

                                                                                                                                                   
írják elő, hogy a bírósági határozatok mellett ezek is végrehajthatók legyenek a másik tagállamban, akkor is ha 
ez tagállam nem ismeri a végrehajtható okirat fogalmát. GEIMER 2001A: 182-183. p. 
99 Forrás: a Jenard-Möller jelentés Brüsszeli és Luganoi Egyezmények 50. és 51. cikkéhez kapcsolódó része. 
100 GEIMER 2000: 368. p. 
101 GEIMER 2000: 367. p. 
102 Erről bővebben ld. REINMÜLLER 2001., vö NAGEL/GOTTWALD: 661. p. (ez utóbbi mű a közokirati kategóriába 
sorolásnak nem látja akadályát a rendelet követelményeit figyelembe véve). 
103 LEUTNER: Die vollstreckbare Urkunde im europäischen Rechtsverkehr (1997) című munkájából emeli ki és 
csoportosítja Geimer a fent idézett gondolatokat. GEIMER 2001A: 184-185. p. 
104 A Európai Bíróság 1999. június 17-i, C-260/97. sz. ítélete (CELEX: 61997J0260) az Unibank A/S (hitelező) c. 
Flemming G. Christensen (adós) ügyben. European Court Reports 1999 Page  I-03715, http://europa.eu.int 
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folyamatban lévő ügy105 vonatkozásában. Ebben az ítéletben foglalkozott első alkalommal az 

Európai Bíróság a közokirat fogalmával az 50. cikk kapcsán, az eljárása annak értelmezésére 

irányult, hogy a hitelező által előterjesztett három kötelezvény végrehajtható-e.  A kérdés 

tulajdonképpen az volt, hogy az 50. cikk szerint közokiratnak minősülnek-e a dán 

kötelezvények, amelyek Dániában a kötelezett által, de hatóság közreműködése nélkül lettek 

kiállítva106 és a dán jog szerint közvetlenül végrehajthatóak. A Európai Bíróság 

megállapította, hogy az 50. cikk alá eső okiratok bizonyító erejének vitathatatlannak kell 

lennie, mivel ezek a bírósági ítélettel azonos módon végrehajthatóak.107 Az ilyen jellegű 

bizonyító erőhöz meg kell követelni egy hatóság vagy más erre az okirat származási állama 

által feljogosított szerv közreműködését. Az előterjesztett okiratnak a kiállítás államának joga 

szerinti a bizonyító erőre vonatkozó előfeltételeknek kell megfelelnie. A magánokiratokhoz 

nem kapcsolódik ilyen bizonyító erő. Az Európai Bíróság az 50. cikk szerinti közokirat 

fogalom értelmezése kapcsán visszautalt a Jenard-Möller jelentés vonatkozó részére.108 Az 

ítélet 15. pontja ugyanis megállapítja, hogy „az 50. cikk ilyen értelmezését erősíti meg a 

Jenard-Möller-jelentés is”. Az Európai Bíróság végül azt mondta ki, hogy az okiratba foglalás 

államának joga alapján végrehajtható a kötelezvény, de azt nem hatóság vagy erre az adott 

állam által feljogosított szerv állította ki, tehát nem minősül közokiratnak a Brüsszeli 

Egyezmény 50. cikk alkalmazása során. Kizárólag ezek valamelyikének közreműködése 

révén válhatott volna közokirattá. 

Ugyanezt sugallta – legalábbis a sorok között – a főügyész 1999. február 2-i 

záróindítványa, amellyel a Brüsszeli Egyezmény értelme és célja tekintetében egyértelművé 

tette, hogy nem elegendő, ha az okiratot a kiállítás országában végrehajtható okiratnak 

tekintik, ehelyett az is szükséges, hogy az előterjesztett okiratot egy közjogi értelemben erre 

feljogosított személy állítsa ki, ennek a közreműködése révén jut az okirat közokirati 

minőséghez.109  

Az ítélet a Brüsszeli Egyezmény kapcsán született, de 44/2001/EK rendelet 

hatálybalépését követően sem veszítette el aktualitását. A rendeletben az 54. cikk foglalkozik 

ezzel a közokiratként minősülés kérdésével, de az előfeltételeket valójában érintetlenül 

                                                
105 Az adós eredetileg – a kötelezvények aláírásának idején – még Dániában rendelkezett lakóhellyel, de 
időközben Németországba költözött, így a pert német bíróság előtt indították meg. 
106 A három kötelezvényt géppel írták és az adós aláírása mellett két tanú (a hitelező alkalmazottai) látta el 
kézjegyével. 
107 A Brüsszeli Egyezmény 25. cikke alapozza meg ezt. 
108 TRITTMANN / MERZ: 182. p. 
109 TRITTMANN / MERZ: 182. p., GEIMER 2000: 366. p. 
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hagyva. A rendelet hatályba lépésével e kérdéskör tekintetében tehát nem változott a jogi 

helyzet. 

 

2.3.4. Az „európai végrehajtási jogcím” létrehívása 

„Európai végrehajtási jogcím” alatt egy minden tagállamban – további alaki követelmény 

és különösen végrehajthatóságot kimondó határozat nélkül – végrehajtható közokiratot kell 

érteni.110 Eszerint elegendő az okiratot egy alkalommal záradékolni, ennek hatálya kiterjed a 

többi tagállamra is.111 Ezzel lebontásra kerülnek az alapszabadságok megvalósulása előtt 

tornyosuló azon akadályok, amelyek a rossz fizetési morálból és a hosszadalmas eljárásból 

adódnak.112 

A gondolat megszületése egészen egy 1993-as párizsi nemzetközi kollokviumig vezethető 

vissza, ahol az „európai végrehajtható okiratok”, mint egy lehetséges harmonizációs tárgy 

jelentkezett. Ezt követően több jelentős fórumon foglalkoztak még a kérdéssel. A 

legjelentősebbnek mondható tamperei csúcstalálkozó zárónyilatkozata nyitva hagyta azonban 

azt a kérdést, hogy a részletszabályokat hogyan kellene kialakítani.113 Annyi mindenesetre 

megállapítható volt már ekkor is, hogy egy olyan okiratról lenne szó, amelyik minden 

előzetes eljárás nélkül végrehajthatóvá válik a többi uniós tagállamban.114 

Geimer szerint a Brüsszel-I rendeletre épülő elismerési rendszer mindössze egy „köztes 

lépcsőfokként” értékelhető az Európai Igazságügyi Térséghez vezető úton és minden 

bizonnyal a „perifériára szorul” majd, vagy legalábbis alapjaiban változik meg a jövőben, 

tekintettel a Bizottság egységes európai végrehajtási jogcímre vonatkozó új projektjére.115  A 

tervezetek szövegváltozatainak116 és az elfogadott rendeletnek a szabályozási technikájából 

kitűnik, hogy az európai végrehajtási jogcím bevezetéséről szóló rendelet117 nem kívánja 

                                                
110 FLEISCHHAUER 2002A: 328. p. 
111 SZŐCS: 119. p. 
112 HÜβTEGE: 2. p. 
113Tamperei csúcstalálkozón készült egy részletezett intézkedési terv, konkrét végrehajtási időpontokkal, 
amelynek hosszútávú célja az ún. „exequatur”, azaz a végrehajthatóságot kimondó döntés eltörlése.  
GEIMER 2003: 237. p. 
114 WAGNER 2002: 75, 77. p. 
115 2002. április 18-án a Bizottság egy leendő tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatot terjesztettek elő, mely 
alapján minden tagállamból származó végrehajtható okirat számára meg kell nyitni az utat, hogy bármelyik 
tagállamban egy előzetes végrehajthatóvá nyilvánítás nélkül végrehajthatóvá váljanak. Ellenben az, hogy a 
végrehajtás megszüntetése illetve korlátozása milyen feltételek mellet kérhető a második államban, az még 
jelenleg tisztázatlan. GEIMER 2003: 236-237. p. 
116  2002.IV.18-i javaslat tanácsi rendelet alkotására a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtási 
jogcímről (KOM/2002/01 59 endgültig) Újabb változata: KOM 2003 341 endgültig. Ld. MAGNUS: 104-129. p. 
117 Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäisches Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur 
Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen. – rendelet az európai 
végrehajtási jogcím bevezetéséről a nem vitatott követelések vonatkozásában. (A rendelet főbb rendelkezései 
2005. január 21-én lépnek hatályba.) 
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felváltani, hanem inkább kiegészítené a Brüsszel-I rendeletet, első lépcsőben azokat az 

eseteket szabályozva, ahol nem vitatott a követelés. A javaslat választási lehetőséget biztosít a 

hitelező számára, hogy a Brüsszel-I rendelet 38. és azt követő cikkeiből ismert módon a 

második államban kéri az exequatur eljárás lefolytatását, avagy az első (származási) államban 

folyamodik az európai végrehajtási jogcímmé nyilvánításért, mely utóbbi következtében az 

okirat bármely tagállamban automatikusan végrehajthatóvá válik (Preambulum 20. pont, 27. 

cikk). 

Amennyiben a rendelet értelmében egy okiratnak az európai végrehajtási jogcím jellegét 

megállapították a származási államban, akkor ezt olyan jogcímnek kell tekinteni a végrehajtás 

szempontjából, mintha mindez a második államban történt volna meg. A változás jelentőségét 

a legszemléletesebben Rechberger szavait idézve vázolhatjuk fel: ezzel a rendelettel a jövőben 

az Európai Igazságügyi Térségben „szabadon cirkuláló” határozatok, illetőleg végrehajtható 

okiratok „álma” valósággá válhat.118 

Pontosítva és összegezve a fentieket: a rendelet tárgya egy európai végrehajtási jogcím 

bevezetése a nem vitatott követelések tekintetében, ami a határozatok, perbeli egyezségek és 

közokiratok szabad forgalmát hivatott elősegíteni egy egységes minimális szabályozás útján. 

Ennek betartása mellett a közbenső eljárás (ti: exequatur eljárás) a végrehajtás tekintetében 

kiesik (1. cikk). A rendelet az okiratok közül ide sorolja a bírósági eljárásban kifejezetten 

elismert, bíróság által jóváhagyott egyezségben, közjegyzői vagy egyéb közokiratban foglalt 

követeléseket (3. cikk).  

Az intézmény gyökerei a Brüsszeli Egyezményre, valamint az azt felváltó Brüsszel-I 

rendelet vonatkozó részeire vezethetők vissza. Az előbbi meglehetősen kevés rendelkezést 

tartalmazott a közokirat fogalmának meghatározása tekintetében, e téren a Brüsszel-I rendelet 

sem hozott különösebb változást. Az európai végrehajtási jogcímre vonatkozó rendelet – az 

Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének eredményeire építve119 – egy fontos lépést tett 

előre a fogalom-meghatározásnak a rendelet szövegébe emelésével. 

Az európai jogösszehasonlító munkák kimutatták, hogy a végrehajtható okiratok típusai 

országonként elég nagy különbözőséget mutatnak. Amíg a jogerős bírósági ítéletek a 

legtipikusabb példái a végrehajtható okiratoknak, amelyet minden tagállam joga elismer, igen 

nagy különbözőség tűnik fel az egyéb közokiratok kapcsán. Ezeket pl. Angliában és 

Walesben nem sorolják a végrehajtási jogcímek közé. Az összhang hiánya abban is 

                                                
118 RECHBERGER 2003B: 729. p. 
119 Tulajdonképpen az Unibank c. Christensen ügyben hozott döntésnek a közokiratot definiáló részének a 
rendelet szövegébe történő átemelésével. 
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megmutatkozik, hogy bizonyos országok egyes magánokiratokat is végrehajthatónak 

tekintenek (pl. váltó és más pénzügyi természetű okiratok, a dán és az olasz és újabban a 

spanyol jogban).120 Emiatt jelentkezik kiemelt feladatként a végrehajtható okirat fogalmának 

meghatározása, mint a tárgyalt norma megalkotásának előfeltétele. A rendelet tervezetei 

valójában azt a sort folytatták, amit a Brüsszeli Egyezményhez fűzött Jenard-Möller jelentés 

nyitott meg, majd ennek lényeges pontjait az ún. Unibank-Christensen ügy kapcsán a 

joggyakorlatának részévé tevő Európai Bíróság vitt tovább. Ezeket a gondolatokat – mint a 

jogösszehasonlításból kiszűrt fogalmi elemeket – teszi a rendelet kisebb módosításokkal a 

kodifikált jog részévé. Ez a folyamat egyben eklatáns példája is az Európai Bíróság 

jogfejlesztő tevékenységének. A rendelet szakítva tehát az eddigi hagyományokkal a 

normaszöveg részévé vált konkrét definíciót tartalmaz a közokiratok vonatkozásában. 

Eszerint a rendelet alkalmazása során közokiratnak minősülnek az olyan okiratok, amelyeket 

közokiratként állítottak ki vagy ekként regisztráltak és amelynél az okiratba foglalási eljárás a 

tartalomra és az aláírásra egyaránt vonatkozik; ha az okiratot egy hatóság vagy egy másik, a 

származási állam által erre feljogosított szerv készítette vagy az egy közigazgatási hatóság 

előtt vagy általa okiratba foglalt tartással kapcsolatos megegyezésre (kötelezettségre) 

vonatkozik [4. cikk (3) bek.]. 

Az európai végrehajthatási jogcímmé nyilvánítást a hitelező kérelme nyomán a tagállam 

által kijelölt szerv végezné oly módon, hogy egy nyomtatvány formájában igazolást bocsátana 

rendelkezésre (25. cikk). A javaslatok szövegében ennek előfeltételeként szerepelt viszont, 

hogy az okirat kiállítása előtt az adóst szabályszerűen kioktatták a minden tagállamra 

vonatkozó közvetlen végrehajthatóságot illetően és ezt a kioktatást az okiratban egy az adós 

által aláírt záradék igazolja (javaslat 26. cikk). Az elfogadott rendelet szövegéből ez a kitétel 

azonban sajnálatos módon hiányzik. A kitanítási kötelezettség biztosíthatná az érdekeltek – 

elegendő információn alapuló – hozzájárulását az okirat kiállításához (vö. Jenard-Möller 

jelentés), tehát az adós kifejezett hozzájárulását olyankor, amikor nem bírósági döntésről van 

szó, hanem perbeli egyezségről vagy közokiratról.121 

Külföldi szerzőket idézve utaltunk rá, hogy az okiratok joghatásait érintő egységesítési 

törekvések eddigi eredményei csak egy lépcsőfokot jelentenek a bemutatott folyamatban. A 

területnek az utóbbi években felgyorsult fejlődése arra enged következtetni, hogy ezek az 

eredmények a „rokon” területeken zajló harmonizáció és jogegységesítés során akár már a 

közeljövőben is hasznosíthatók és az egyes uniós normák összhangjának megteremtése 

                                                
120 YESSIOU-FALTSI: 18-19. p. 
121 YESSIOU-FALTSI: 21. p. 
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érdekében hasznosítandók. Itt elsődlegesen a közokirati fogalom-meghatározás által bejárt 

útra érdemes utalni, melynek felvázolása az előbbi alfejezetek egyik meghatározó célja volt és 

a szerző álláspontja szerint az európai végrehajtási jogcím kapcsán kodifikálásra kerülő 

definíció inkább egy fontos állomását jelenti ennek az útnak semmint végpontját. Innen a 

széleskörű jogösszehasonlító munkán nyugvó fogalom-meghatározás újabb lendületet véve 

más – később az egységesítésbe bevonható területeket (pl. bizonyítás joga) is meghódíthat, de 

legalábbis kiindulási alapul szolgálhat az összhang megteremtéséhez.  

 

2.4. A közjegyzői hivatás gyakorlását érintő, a közokiratokra is kihatással bíró uniós 

szabályozás 

Az előbbiekben a közokirat fogalma felől megközelített témát a másik irányból vizsgálva, 

a közokiratot szerkesztő személyek egyik jellegzetes köre szempontjából is érdemes elemezni, 

hiszen van néhány olyan szegmense a közjegyzői hivatás gyakorlását érintő uniós 

szabályozásnak, amely kihatással van az okiratszerkesztő tevékenység produktumára is. Ezek 

összegzésére teszünk jelen fejezet keretei között kísérletet.  

A Európai Bíróság gyakorlatáról szóló fejezet rávilágított arra, hogy a kibocsátó 

személyének mekkora jelentősége van a közokirattá minősítés során. Egyes szerzők szerint az 

Unibank-Christensen ügy ítéletéből kiolvasható, hogy a közokirat-szerkesztés közhatalom 

gyakorlás. Ennek alátámasztásául Woschnak a következőket hozza fel: a közjegyzői okirat a 

teljes bizonyító erő, a valódiság vélelme és az, hogy a végrehajtás tekintetében a bírói ítélettel 

esik egy tekintet alá. Mindezek megerősítik a közhatalmi jelleget.122  

Jelen fejezet keretei között ki kell térnünk a közokiratok szabad áramlásának kapcsán 

felmerülő két kérdés egyikére: azaz hogy lehetséges-e az okiratba foglalás külföldön, ami 

szintén az előbbiekben felvetett közhatalmi jelleg vizsgálatát igényli. A határon átívelő ügyek 

másik felmerülő problémáját, vagyis a belföldi okiratok külföldön kifejtett joghatását a 

megelőző fejezetekben részletesen tanulmányoztuk, itt csak néhány kifejezetten a közjegyzői 

okiratokat érintő mozzanatra érdemes kitérni. A fent idézett szerző szavaival rögtön választ is 

adhatunk a feltett kérdésekre: „különbséget kell tenni az okiratszerkesztés helye és az okiratba 

foglalás produktuma között. Jelenleg az okiratszerkesztési tevékenység kapcsán a közjegyző 

illetékessége véget ér az államhatáron, ha már nem előbb, saját közjegyzői körzete határainál. 

(Ha kifejthetnék a tevékenységüket külföldön is, akkor beszélhetnénk ténylegesen „európai 

közjegyzőségről”. – H.V.) Az okiratba foglalás terméke, a közjegyzői okirat ezzel szemben 

                                                
122 WOSCHNAK: 5. p. 
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nemzetközi egyezmények alapján annak az államnak a határain túl is kifejti a hatását, 

amelyben készült.”123 Ezek a kijelentések azonban magyarázatot igényelnek. 

A közjegyzői okiratok külföldön történő joghatás kiváltására alkalmassága ígérkezik a 

rövidebb témának, hiszen az előző fejezetekben kifejtettek megismétlése nélkül csak néhány 

gondolat erejéig érdemes arra visszatérni. A közjegyzői okirat külföldi felhasználhatósága 

iránti igény a közjegyzők oldaláról is megfogalmazódott. Nem sokkal a tamperei 

csúcstalálkozót követően, 1999. október 30-án az Európai Közjegyzők Uniója (CNUE) 

Valenciában tartott egy konferenciát, itt született egy javaslat, amely kimondja, hogy a 

„közokiratnak (amely a bírósági ítélet minden „erényét” hordozza, anélkül, hogy az egy 

jogvita eredményeként keletkezne) minden európai uniós országban szabadon kell áramolnia 

és közvetlenül végrehajthatónak kell lennie, függetlenül a származás helyétől feltéve, hogy az 

az Európai Unión belül van.” A közvetlen végrehajthatóságot olyan módon ,értették, hogy a 

külföldi exequatur eljárás is kimarad, tehát ez a gondolat már voltaképpen átvezet az egységes 

európai végrehajtási jogcímhez.124 Emellett a CNUE megfogalmazott egy olyan igényt, hogy 

a közjegyzői okiratok ne csak a bírósági határozatokkal azonos módon végrehajthatók 

legyenek, hanem ugyanígy elismerést is nyerjenek minden tagállamban.125 

Össze kell egyeztetni a közjegyzői okirat forgalom szabadságának biztosítását és azokat a 

követelményeket, a közjegyzői okirattal szembeni egyébként jogos előírásokat, amelyek a 

közjegyzői okirat sajátosságait adják és egyben garanciális szabályok. Erre a közjegyzői 

okirathoz fűződő jogkövetkezmények, illetőleg a fokozott bizonyító erő miatt van szükség. 

Nehezíti a helyzetet a sokféleség, de azokban az országokban, amelyekben a latin típusú 

közjegyzőség működik viszonylag egységes a szabályozás, így egybe lehet gyűjteni a közös 

jellemzőket, ahogy azt Juan Bolás Alfonso tette: „az okiratszerkesztő közjegyző jogvégzett 

szakember, aki az okiratot a törvénnyel összhangban készíti el és garantálja a felek 

személyazonosságát, jogképességét, valamint az okirat tartalmának jogszerűségét”.126 A latin 

típusú közjegyzőség kapcsán Várkonyi Vera a következő megállapítást tette: „a közjegyzői 

tevékenységet megalapozó jogi filozófiák hasonlóak, a szakma működési szabályai, technikái 

szinte azonosak”, ezzel szemben az angolszász jogrendszerben szinte minimális szereppel 

bírnak a hivatás gyakorlói.127  Az előbbiek vonatkozásában közös jellemzőként kiemelhető, 

                                                
123 WOSCHNAK: 7.p. 
124 RECHBERGER 2002: 914. p. 
125 RECHBERGER 2002: 904-905. p. 
126 ALFONSO: 10. p. 
127 VÁRKONYI: 36. p. A Latin Közjegyzőség Nemzetközi Uniója (UINL): 1948-ban alapították a szervezet, 
Magyarország 1992 óta tagja. Az Európai Unió tagállamai közül pedig: Belgium, Németország, Franciaország, 
Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Spanyolország 



A határon átlépő okiratok problematikája 
________________________________________________________________________________________________ 

94 

hogy ezen országok jogszabályai a közjegyzői okiratokhoz közhitelűséget, teljes bizonyító 

erőt és legtöbb esetben közvetlen végrehajthatóságot128 is rendelnek. Ehhez azonban egyfajta 

garanciarendszer kiépítése és az azt alkotó egyes szabályok szigorú betartása is szükséges. A 

rendszert alkotó biztosítékok tulajdonképpen két rendezőelv köré csoportosíthatók a céljuk 

szerint. Mindezek alapján beszélhetünk egyrészt az „okirat anyagi érvényességének létrejöttét 

célzó”, másrészt „az okirat manipulálásának megakadályozását szolgáló” szabályokról. Az 

előbbi körbe tartoznak pl. az ügyfél személyes megjelenésének előírása, a részrehajlástól 

mentes tájékoztatás vagy az ügyleti képesség, illetőleg az ügyfél valós akaratának vizsgálata. 

Az utóbbi kategória többek között a következőket ölelheti fel: az okiratokra vonatkozó 

rigorózus formai előírások, az őrzés szabályai vagy az egyes nyilvántartásokkal kapcsolatos 

szabályozás.129 

A különbözőség áthidalásának lehetősége és a hivatásgyakorlás közhatalmi jellege az 

Európai Unióban is vitatéma.130 Az Európai Parlament több képviselőjének interpellációja 

alapján Luis Marinho képviselő kapta meg a megbízást, hogy a közjegyzőket érintő 

rendelkezések hasonlóságairól és különbözőségeiről jelentést131 készítsen. Az első tervezetet, 

ún. Marinho-jelentést 1991. március 25-én terjesztették a Bizottság elé. Az elkészített jelentés 

alapján az Európai Parlament 1994. január 18-án elfogadott egy határozatot132 ebben a 

témában, amelyben a következő lényeges megállapításokat tette: 1.) A közös piac létrejötte a 

közjegyzők munkájának jelentős mértékű növekedéséhez vezet az Európai Közösség minden 

tagállamában. 2.) Jóllehet a közjegyzői tevékenység különböző szervezeti keretek között 

zajlik Európában, de ennek ellenére felfedezhetők közös elemek: részben állami feladatkörök 

elvégzése, független tevékenység egy közhivatal keretében, amit mint szabadfoglalkozású 

tevékenységet gyakorolnak (kivéve Portugália, Egyesült Királyság és részben Németország 

Baden-Württemberg tartománya), de amely állami ellenőrzés alatt áll a közjegyzői 

cselekmények, a munkadíj, valamint a közjegyzői hivatalhoz jutás tekintetében, a bíróságokat 
                                                
128 A közvetlen végrehajthatóság értelmezése azonban meglehetősen különböző az egyes latin típusú 
közjegyzőséggel bíró országokban, hiszen – a hazánkban is jellemző és – az említett államokban általánosan 
elfogadott megoldás mellett, – mely szerint a jogügylet érdemben is vitássá tehető – számos más jellegű 
szabályozás is él. Így pl. a franciaországi (a közjegyzőség szervezetét és a közokiratok készítését szabályozó) ún. 
Ventose törvény szabályaival, amelyek a végrehajtás megszüntetésére irányuló perben a bizonyítás lehetőségét 
gyakorlatilag csak arra az esetkörre szorítják, amikor a közjegyző nem tartotta be az okiratszerkesztés során a 
vonatkozó eljárási szabályokat. VÁRKONYI: 37. p. 
129 VÁRKONYI: 36. p. 
130 A közjegyzői hivatásgyakorlás szabályainak komplex kifejtését ld. részletesen: HARSÁGI 2003B: 131-135, 
140-147. p. 
131 A jogi és polgárjogi bizottság jelentése a közjegyzők helyzetéről és szervezetéről a Közösség tizenkét 
államában.  Bericht des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte über die Lage und Organisation des 
Notarstands in den zwölf Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, Marinho-Bericht v. 9.12.1993, Sitzungsdokument 
des Europäischen Parlaments, A-3-0422/93. 
132 Entschließung vom 18.1.1994, EG-Abl. C 44/36 vom 14.2.1994. 
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tehermentesítő eljárás, amely egy esetleges jogvita kockázatát megszüntetni vagy legalábbis 

csökkenteni hivatott, a pártatlan tanácsadói szerepkör.  

Az Európai Parlament továbbra is a következő nézetet képviselte: az a tény, hogy a 

közjegyző részben állami feladatokat lát el, amely feladatkörének lényeges elemeként jelenik 

meg, elegendő ahhoz, hogy az Alapszerződés 45. cikkének133 alkalmazhatósága e hivatást 

illetően megalapozott legyen.134 Az Európai Parlament az ún. Marinho-jelentés 

következményeként tehát az 1994. január 18-i döntésében135 a európai közjegyzők statuszával 

kapcsolatosan tulajdonképpen határozottan elismerte, hogy a közjegyző az 45. cikk hatálya 

alá tartozik.136 Az állampolgársági fenntartás tehát továbbra is megtalálható valamennyi 

tagállam nemzeti jogában. 

Az Európai Közjegyzőség Konferenciája (CNUE)137 az Európai Parlament fenti 

tevékenységére tekintettel 1990. március 23-án kibocsátott egy ún. madridi deklarációt.138 

Röviden összefoglalva a következő definíciót alkotta a Madridi Deklaráció az európai 

közjegyzőkre vonatkozóan: közhivatal birtokosa az állami igazságszolgáltatás részeként, a 

közokiratok szerkesztése tartozik a hatáskörébe. Emellett a közjegyző a bíróhoz hasonlóan 

pártatlan és független, de a bírótól eltérően a közjegyző szabadfoglalkozású tevékenységként 

gyakorolja a hivatását.139 

A Madridi Deklarációt további az Európai Unió tagállamaiban működő közjegyzők 

tevékenységét érintő a CNUE keretében folytatott jogösszehasonlító vizsgálatok követtek. A 

közjegyzőknek ugyanis a globalizáció vagy mindenesetre az európai integrációs folyamat, 

illetve a jogi kapcsolatok nemzetköziesedésének korszakában lehetőséget kell találniuk arra, 

                                                
133 A 45. cikk a letelepedési jog korlátozásáról szól a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek 
vonatkozásában. 
134 FLEISCHHAUER 2002A: 361-362. p. 
135 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft Nr. C 44 v. 14.2.1994. 
136 FRENZ: 3. p., vö: RECHBERGER 2003A: 6. p 
137 A CNUE közvetlenül az 1976-os alapítását követően a közjegyzőket érintő európai uniós kérdésekkel 
kapcsolatos vélemények ütköztetésének fóruma volt. Jelenleg magára vállalja egy „európai közjegyzői 
szövetség“ funkcióit és egyúttal állást foglal a közösségi jogi kérdésekben, valamint képviseli a közjegyzők 
érdekeit Brüsszelben. Forrás: FLEISCHHAUER 2002A: 361.  p. 
138 Ebben tézisszerűen összefoglalta a lényeges hasonlóságokat, amelyek a közjegyzői tevékenységre jellemzőek 
Európában. A lényeges elemek a következők: 1. A közjegyző közhivatalt tölt be, állami hatalmat ruháztak rá 
annak érdekében, hogy közokiratokat szerkeszthessen. Emellett biztosítja ezeknek az okiratoknak a megőrzését, 
a bizonyító erejét, valamint a végrehajthatóságát. 2. A közjegyző független és a ráruházott – eredetileg állami 
feladatkörbe tartozó – tevékenységet szabadfoglalkozás keretében valósítja meg. 3. A közjegyző funkcionálisan 
a peren kívüli eljárások illetve a jogvédelem területéhez rendelhető hozzá. 4. A közjegyző a közokirat 
szerkesztésére irányuló eljárás minden résztvevőjének pártatlan tanácsadója. 5. A közjegyzővé kinevezés 
feltétele egy magas szintű jogi képzettség és műveltség. 6. A közjegyző a közjegyzői foglalkozáshoz kapcsolódó 
jog tekintetében állami hatóságok ellenőrzése alá tartozik. 7. A közjegyzővé kinevezést a közjegyzői 
szolgáltatásokra vonatkozó helyi szükséglet határolja be. 8. A közjegyző és a közokirat a jogbiztonságot 
szolgáljak, megelőzve a lehetséges jogvitákat, valamint ennélfogva szavatolják a fogyasztók védelmet ezen a 
területen egy működő- és teljesítőképes igazságszolgáltatás részeként. 
139 FLEISCHHAUER 2002A: 362-363. p. 
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hogy az ügyfeleiket a határokon átnyúló ügyletek vonatkozásában is támogatni tudják. Ez 

érdekükben áll azért is, mert a konkurencia növekedése tapasztalható a többi jogi tanácsadói 

foglalkozás területén, különösen az ügyvédeknél, akiknek – a foglalkozásukra vonatkozó 

rugalmasabb szabályozásnak is köszönhetően – gyorsabban és jobban sikerült a nemzetközi 

vonatkozású ügyekben való tanácsadásra felkészülniük. 

Ilyen előzmények után és a fent részletezett indokok következtében 1995. február 4-én 

Nápolyban megszövegezték és elfogadták „A közjegyzői hivatás európai kódexét”.140 A 

Kódexet CNUE tagjaként a németországi, az ausztriai, a belgiumi, a spanyolországi, a 

franciaországi, az olaszországi, a hollandiai, valamint a luxemburgi közjegyzőség 

„ratifikálta”.141 A Kódex célja az, hogy a jogkereső polgárok számára a nemzetközi ügyletek 

megkötését megkönnyítsék a közjegyzők egymás közötti együttműködése által. A Kódex nem 

érinti a területi elv további érvényesülését, nem változtat semmit a közjegyzői hivatást érintő 

hatályos nemzeti jogi szabályozáson, hanem erre az alapra építkezve egy lehetőséget kínál a 

közjegyzők határokon átnyúló együttműködésére. A Kódex által kidolgozott segítségnyújtási 

modell szerint a közjegyző a területileg illetékes közjegyző megkeresésével együttműködést 

kezdeményezhet vagy akár el is kísérheti az ügyfelét külföldre. Az együttműködés módját a 

kollégák kötelesek időben egyeztetni. A közjegyzői okirat szerkesztésére minden esetben csak 

a területileg illetékes közjegyző jogosult. A külföldön tevékenykedő közjegyzőre egyaránt 

vonatkoznak a hazája, valamint az adott tagállam jogszabályai. Gyakorlatilag tehát egy 

közjegyző, aki például egy ügyfelének az ügyeit tartósan intézi, elkísérheti őt a külföldi 

partneréhez egy másik tagállamba egy jelentősebb ügyletkötés alkalmával. A közjegyző 

jogosult az ügyfelét az ügyletkötés előtt és az ügyletkötés folyamán a másik közjegyzővel 

egyeztetett módon tanácsokkal ellátni. Természetesen minden közjegyző jogosult a hivatali 

székhelyen a külföldi jog szabályai szerinti, külföldi jogviszonyra vonatkozó közokiratot 

készíteni. Egyedül a külföldön történő közokiratba foglalás az, ami az ott kinevezett 

közjegyzők számára van fenntartva.142 

Az okiratszerkesztés során a közjegyzők közötti hatékony együttműködés és „a 

közjegyzői okirat szabad forgalma elvének elfogadása nagymértékben old azokon a 

nehézségeken, amelyeket a szabad megtelepedésnek a közjegyzői tevékenység – mint a 

                                                
140 Code Européen de Déontologie, a német nyelvű fordítása In: DNotZ 1995. 329. p. 
141 A közjegyzőkről szóló német törvény 1998-as novelláris módosítása során ezt az együttműködési lehetőséget 
a törvénybe beépítették (Bundesnotarsordnung – BNotO § 11a). 
142 FLEISCHHAUER 2002A: 363. p., GEIMER 2001C: 40-41. p. 
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nemzeti szuverenitás részét képező funkció – gyakorlása tekintetében történő alkalmazása 

felvet”.143 

 

 

2.5. A külföldön történő bizonyításfelvétel fejlődési tendenciái az okiratok szemszögéből 

 

2.5.1. Hagyományos megoldások a korábbi jogsegélyegyezményekben 

A külföldön történő bizonyításfelvétel kérdése első látásra úgy tűnhet, mint ami valójában 

csak a tanúbizonyítás és a helyszínen végbevitt szemle területén bír relevanciával. A kérdés 

behatóbb vizsgálata azonban számos megoldásra váró kérdést hoz fel az okirati bizonyítás 

kapcsán is, hiszen a „külföldön fekvő”, azaz egy a perbíróság államától különböző államban 

található okiratoknak a bizonyítási eszközként való felhasználás végett történő beszerzése sem 

minden esetben problémamentes. A problémafelvetésekkel foglalkozó alfejezetben történt 

utalás arra, hogy a bizonyításfelvételt érintő jogsegély, – mint a nemzetközi vonatkozású 

ügyek egyik fő területe – vonatkozásában nem elsődlegesen az okirat bel- vagy külföldikénti 

minősülése bír jelentőséggel. E vonatkozásban – akár bel-, akár külföldi okiratról lévén szó – 

a külföldi elemet az jelenti, hogy az okirat nem a perbíróság államának területén van. Tehát itt 

a kiállítás helyével egybeeső avagy az attól esetlegesen függetlenedett fellelhetőség kérdése 

vethet fel akadályokat, amelyek az érintett államok hatóságainak hatékony együttműködését 

előmozdító szabályozórendszer kialakítása révén válhat leküzdhetővé. 

A külföldön lévő okirat beszerzése abban az esetben jelenthet nehézséget, ha azt ott az 

ellenérdekű fél vagy kívülálló személy birtokolja. Mivel az okiratok felmutatására irányuló 

kötelezettség – akár az ellenféllel, akár egy harmadik személyt érint – részben anyagi, részben 

eljárásjogi szabályok útján szabályozott, ezért Heinrich Nagel szerint a differenciálás 

elengedhetetlen. Az anyagi jogi szabályok szerinti felmutatási kötelezettség tekintetében a 

nemzetközi magánjog szabályai szerinti (anyagi) jog kerül alkalmazásra. Erről a kérdésről a 

perbíróságnak kell döntenie, ez jellemzően egy különleges eljárás keretében történhet meg. 

Amennyiben azonban a felmutatási kötelezettség eljárási szabályon alapul, akkor a perbíróság 

nemzetközi jogsegély útján megkereshet egy külföldi bíróságot, hogy az ellenérdekű felet, 

illetve a harmadik személyt a bemutatásra kötelezze. Ilyen esetben a megkeresett bíróság 

államának eljárásjoga kerül alkalmazásra.144 

                                                
143 ALFONSO: 9. p. 
144 NAGEL 1971: 177. p. 
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A XX. század embere számos a hagyományos jogsegélyrendszernek az állami 

szuverenitásból fakadó korlátai által determinált nemzetközi jogsegélyegyezmény 

születésének lehetett tanúja. Tudatában annak a ténynek, hogy a múlt század első felében is 

köttettek a témakört érintően államközi egyezmények,145 itt csak bizonyos államok 

viszonylatában még napjainkban is hatályban levő nemzetközi szerződésekig nyúlunk vissza. 

Így kerül elsőként említésre az 1954. március 1-i hágai egyezmény a polgári eljárásjogról, 

melynek Magyarország is részese.146 Az egyezmény II. része foglalkozik a megkeresések 

teljesítésével, amelyet a konzulon keresztül juttat el a megkeresett államhoz. A megkeresés 

esetén a megkeresett hatóság köteles a megkereső hatóság kívánsága alapján a 

bizonyításfelvétel idejét és helyét közölni, biztosítva ezzel a felek számára a részvétel 

lehetőségét. A bizonyításfelvétel tárgyában történő megkeresés elintézésének módjára 

tekintettel a 14. cikk tartalmaz egy alapvető előírást: a lex fori alkalmazását, csak a megkereső 

hatóság külön kérelmére kerülhet sor ettől eltérő eljárási szabályok figyelembevételére, 

amennyiben az a megkeresett állam jogával nem ellentétes.147 A külföldi okirat bizonyító 

erejét csak a perbíróság vizsgálja. A megkeresett bíróságot nem érinti az sem, hogy milyen 

módon használja fel az okirati bizonyítékot a perbíróság. A megkereső állam anyagi jogából 

eredő okiratfelmutatási kötelezettség sem érinti a jogsegélyben részt vevő bíróságot, ehhez a 

fent említett különleges eljárás válna szükségessé. A hágai egyezmény nem zárja ki, hogy a 

szerződő államok külön megállapodjanak abban, hogy a diplomáciai képviselő vagy a konzul 

a megkeresett állam területén bizonyításfelvételt, illetve más eljárási cselekményt (pl. az 

ügyirat vagy okirat megküldése) eszközöljön. A diplomáciai képviselő által közvetlenül 

végzett bizonyításfelvétel során is a lex fori elve érvényesül, ami ebben az esetben a 

diplomáciai képviselőnek a delegáló államhoz való kötődése miatt tulajdonképpen a 

perbíróság által alkalmazott perjogot jelenti. Ennek előnye, hogy egységes eljárás kerül 

alkalmazásra a perben.148  

1970. március 18-án Hágában aláírtak egy egyezményt a polgári és kereskedelmi 

ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről,149 amely a szerződő államok tekintetében – 

eltérő megállapodás hiányában – felváltotta az 1954-es hágai egyezményt. Habár 

Magyarország nem volt az aláírók között, két tényező mégis indokolja az egyezmény rövid 

                                                
145 Pl. a polgári jogsegély tárgyában 1905. július 17-én Hágában kötött egyezmény, amelyet Magyarországon az 
1909. évi XIV. törvénycikk iktatott be. 
146 Az 1966. évi 8. törvényerejű rendelettel került kihirdetésre. 
147 NAGEL 1971: 78. p. 
148 NAGEL / GOTTWALD: 449, 456-457. p. 
149 Convention on the taking of evidence abroad in civil or commercial matters. (Concluded March 18, 1970) 
Forrás: http://www.hcch.net/e/conventions/text20e.html 
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bemutatását. Egyfelől a jelentőségét megalapozza az a körülmény, hogy az EU tagállamainak 

többsége az aláírók közt szerepelt,150 és nem közömbös az az előbbitől sem független faktum, 

hogy a külföldi jogirodalom ezt tekinti a bizonyításfelvételről szóló – később bemutatásra 

kerülő – európai tanácsi rendelet elődjének. Az egyezmény lényeges újítása volt, hogy 

biztosította a diplomáciai, illetve a konzuli képviselet valamint a speciális megbízott151 útján 

történő bizonyításfelvétel lehetőségét.  Ezzel a perbíróság időt takarít meg, mivel nem kell 

külföldi hatóságot megkeresnie, de hátránya kényszerítő eszközök alkalmazhatóságának 

hiánya,152 így elsődlegesen a külföldön tartózkodó állampolgár tanúkénti meghallgatása, ill. 

okirat bemutatására kötelezése során bizonyulhat az ilyen típusú megoldás hatékonynak. 

További újításként értékelendő, hogy a jogsegélyforgalom már egy a szerződő állam által 

kijelölt központi szerven keresztül történő megkeresésre épülő rendszerben zajlik. A központi 

szerv továbbítja a megkeresést az illetékes bíróságnak, amely aztán lefolytatta a bizonyítást és 

az eredményét a központi szerven keresztül jutatta vissza. Az 1954-es hágai egyezményhez 

képest már ez is egy előrelépést jelentett, hiszen ott még a konzuli kapcsolatra épülő 

szisztéma volt tapasztalható. 

Az 1970-es egyezmény az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok tekintetében nem 

hozott újat az 1954-es egyezményhez képest. A 9. cikk értelmében a megkeresett bíróság 

eljárásjogát kell alkalmazni a bizonyításfelvétel során.153 

A 3. cikk (1) bekezdése a megkeresések tartalmát részletezi és e körben külön nevesíti a 

g.) pont alatt az okiratok és más tárgyak vizsgálatára irányuló megkeresés lehetőségét. 

Emellett az ún. „más eljárási cselekmények” körében sor kerülhet az ügy iratainak vagy más 

okiratoknak a megküldésére. Az egyezmény nem korlátozza azonban a külföldön levő 

okiratoknak a fél általi közvetlen beszerzést sem.154 Így gyakorlatilag a „egyéb bírósági 

cselekményeket” ritkán kérik jogsegély útján hiszen az érdekelt fél többnyire közvetlenül 

fordulhat a külföldi bírósághoz (pl. hivatalos iratokról való másolat kérése).155 

 

                                                
150 2003 végéig összesen 41 tagállam kapcsolódott az egyezményhez, köztük az EU tagállamok leszámítva 
Ausztriát, Belgiumot, Görögországot és Írországot. Forrás: Beweisaufnahme und Beweismittel – Internationelles 
Recht. http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/evidence/evidence_int_de.htm 
151 Figyeltek arra is a szabályok megalkotása során, hogy az angolszász államok számára is lehetővé váljon a 
csatlakozás. NAGEL 1971: 133. p. Az egyezmény által emlegetett – a perbíróság által kinevezett – megbízott 
(commissioner) útján történő bizonyításfelvétel egy a common law jogrendszerben szokásos módszere a külföldi 
bizonyításfelvételnek. GEIMER 2001B: 183. p. A 23. cikk lehetővé teszi minden szerződő állam számára, hogy az 
aláírás, a ratifikáció vagy a csatlakozás során úgy nyilatkozzon, hogy olyan megkeresést nem intéz el, amelynek 
a tárgya egy a common law államokban ismert „pre-trial discovery of documents” elnevezéssel illetett eljárás. 
152 SCHACK 2002: 315. p. 
153 NAGEL 1971: 135. p. 
154 SCHLOSSER: 561. p. 
155 SCHLOSSER: 558. p. 
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2.5.2. A jogsegély új formái az Európai Unióban a bizonyításfelvétel szemszögéből 

 

2.5.2.1. Az Európai Igazságügyi Térség létrehozatala 

Az Európai Unió nem maradhat inaktív különösen olyan területeken, amely a polgárok 

mindennapi életéhez és az üzleti élethez közel áll. Az Európai Igazságügyi Térség156 

létrehozatala a polgári és kereskedelmi ügyek vonatkozásában szükségszerű, a határok nélküli 

egységes piac fejlesztésének igénye indokolja ezt. Az Európai Igazságügyi Térség 

fogalmának meghatározása is a tamperei csúcstalálkozó eredménye, ahol azt a 

következőképpen írták körül: egy olyan térség, ahol „az emberek minden tagállamban 

ugyanolyan könnyen férnek hozzá a bíróságokhoz és hatóságokhoz, mint a saját államukban” 

és ahol az „ítéleteket és más döntéseket elismerik és végrehajtják az egész Európában,157 

illetve amely biztosítja az alapvető jogbiztonságot az emberek és a gazdaság szereplői 

számára”, valamint ahol „a tagállamok jog- és igazgatási rendszereinek ellentmondásai és 

bonyolultsága az egyéneket és a vállalkozásokat nem akadályozza vagy hátráltatja a jogaik 

gyakorlásában.”158 Tenreiro és Seoane a bizonyítással és a kézbesítéssel kapcsolatos 

rendeletekben és az Igazságügyi Hálózatot létrehozó 2001 május 28-i tanácsi határozatban159 

foglaltakra mint a kölcsönös elismerés ún. kisegítő intézkedéseire tekintenek.160  

                                                
156 Ld. Alapszerződés 61. cikk, valamint az ún. „bécsi cselekvési terv” előirányzatait. 
157 Megj.: néhány tagállam nem (mint pl. Dánia) vagy csak korlátozottan (mint pl. Nagy-Britannia, Írország) 
vesz részt az Igazságügyi Térségben. 
158 TENREIRO / SEOANE: 462. p. Természetesen az Európai Igazságügyi Térséggel kapcsolatos szabályalkotás 
nem lenne teljes anélkül, hogy az Európai Unió a külső dimenziókba (tehát az Unión kívülre) irányuló 
kompetenciákat is meghatározza. Lényegesnek mondható a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, 
amelyek hasonló területeken fejtik ki a tevékenységüket. TENREIRO / SEOANE: 471. p.  
159 A Tanács 2001/470/EK határozata a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat 
létrehozataláról.  
Még a Tamperében tartott rendkívüli Európai Tanács alkalmával tűzték ki célul egy nemzeti hatóságok hálózata 
által fenntartott és naprakészen tartott információs rendszer létrehozatalát. A határozat 3. cikkének (1) bekezdése  
a következőkben határozza meg az Igazságügyi Hálózat fő feladatait: az igazságügyi együttműködés elősegítése, 
ehhez egy információs rendszer kiépítése, naprakészség biztosítása, valamint egy a nyilvánosság számára is 
hozzáférhető információs rendszer kialakítása és frissítése (ld. határozat Preambulum Nr.11.). Mivel a 
igazságügyi együttműködés terén már sok témát érintően születtek jogi aktusok és nemzetközi megállapodások, 
ez a hálózat nem ezeknek a szerepét hivatott átvenni, hanem a „lefedetlen” területekre koncentrálva, mintegy 
kiegészítő szerepet tölt be az együttműködés területén. A már meglevő rendszerekkel összhangban kell 
működnie Európai Igazságügyi Hálózatnak a polgári és kereskedelmi ügyek tekintetében: ennek is 
nagymértékben elő kellene segítenie ezen ügytípusok esetében az együttműködést. Egy rugalmas, nem 
bürokratikus mechanizmusról van szó, amely előmozdítja együttműködést ezeken a területeken. Ennek a 
tamperei programhoz igazodva elő kell segíteni az állampolgárok bírósághoz fordulásának lehetőségét, egy az 
Internetre alapított, többnyelvű információs rendszer kiépítésével. Ld. bővebben: TENREIRO / SEOANE: 468-469. 
p. 
160 TENREIRO / SEOANE: 467-468. p. 
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Az igazságügyi térségben a nemzeti igazságszolgáltatási hierarchiák nyitnak egymás felé 

és „egy horizontális hálózat kiépítése útján részévé válnak az európai igazságszolgáltatási 

rendszernek”.161 

 

2.5.2.2. A jogsegély új formái az Európai Igazságügyi Térségben 

Klasszikus értelemben a jogsegély fogalma alatt azokat a jogcselekményeket értjük, 

amelyeket két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján valamely 

állam bírósága vagy más hatósága egy másik állam bírósága vagy más hatósága javára – 

többnyire ennek megkeresésére – végez, ez lehet eljárási cselekmény vagy irat kézbesítése. 

Szászy szerint a nemzetközi jogsegély tágabb értelemben: „pernek vagy nemperes eljárásnak 

lefolytatása és a hozott bírói határozatok foganatosítása érdekében külföldi hatóság 

közreműködését, amelyet az a hozzá intézett megkeresésre teljesít”. Tehát ide sorolható a 

határozatok és egyezségek végrehajtása is. Az általa is tárgyalt szűkebb, a nemzetközi 

gyakorlatban és jogirodalomban elfogadott nézet szerint viszont ez utóbbi nem tartozik ide. A 

szűkebb értelmezés alapján két területet fog át a jogsegély: a bírósági iratok kézbesítését és a 

megkeresések teljesítését, amely utóbbinak a túlnyomó többségét a bizonyítás felvételére 

irányuló megkeresések teszik ki.162 Schlosser olvasatában több állam igazságügyi 

hatóságainak együttműködése egy folyamatban levő eljárásban nevezhető nemzetközi 

jogsegélynek. De szisztematikusan el szokták ezt határolni az elismerés és a végrehajtás 

kérdésétől. Így ténylegesen a kézbesítés és a bizonyításfelvétel tartozik e körbe.163  

A bíróság a saját illetékességi területén jogosult eljárási cselekményeket közvetlenül 

foganatosítani. Ez a megállapítás alapvetően nemzetközi vonatkozásban is helytálló, hiszen a 

bírói hatalom gyakorlása az állami szuverenitás része. A nehézségeket a jogsegély intézménye 

hidalja át.164 

A hagyományos határokon átnyúló jogsegély fáradságos és időrabló tevékenység. „A 

határon átlépő jogsegélynél újabban egy az államok közötti kooperáció hagyományos 

modelljeitől való elfordulás rajzolódik ki. Az Európai Igazságügyi Térségben a polgári 

ügyeket tárgyaló bíróságok olyan határon átnyúló eljárásjogi aktusokat eszközölhetnek, 

amelyek kihatnak egy másik tagállam felségterületére.”165 Az ilyen más tagállam 

felségterületét érintő aktusok korábban nemzetközi jogilag nem voltak megengedettek. Most a 

                                                
161 BASEDOW: 24. p. 
162 SZÁSZY: 680. p. 
163 SCHLOSSER: 467. p. 
164 KENGYEL 2003C: 614. p. 
165 HEβ 2001B: 392. p. 
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tagállamok kötelezettsége fennáll a „lojális együttműködésre”, amelyet pozitív jogként a 

bizonyításfelvételről szóló rendelet166 formált ki. Tehát egy új együttműködési modell van 

kialakulóban az Európai Igazságügyi Térségben, ahol megengedetté váltak az eljárási aktusok 

jogsegély igénybevétele nélkül is. Heβ szerint azonban ez a lépés is csak egy közbülső, 

átmeneti megoldást jelent, a feleknek ugyanis még a jelenlegi Európai Igazságügyi Térségben 

is számos különböző eljárásjog konfrontálódását kell megélniük. Középtávon ezért meg kell 

oldani az európai bizonyítási jog megalkotását.167 

A jogsegély új formái kapcsán utalást kell tennünk a kézbesítésről szóló rendelet168 

formálta lehetőségekről, amely valójában ugyan távolról érinti az okiratok kérdéskörét, de a 

kapcsolata a bizonyítással meglehetősen indirekt. Kifejtése az értekezés kereteit meghaladná, 

így a részletek ismertetését mellőzzük.  

 

2.5.2.3. A határokon átlépő bizonyításfelvétel napjaink Európájában az 1206/2001/EK 

rendelet tükrében 

A bizonyításfelvétellel kapcsolatos bírósági együttműködésről szóló 1206/2001/EK 

rendelet – ezen alfejezet keretei között a továbbiakban a Rendelet - a polgári eljárásjogról 

szóló 1954-es hágai, valamint a bizonyításfelvételről szóló 1970-es hágai egyezmények 

vonatkozó rendelkezéseinek helyébe lépett. A jellegét tekintve technikai szabályozás célja, 

hogy előmozdítsa az olyan eljárások gyorsítását, amelyek külföldön, egy másik tagállamban 

történő bizonyításfelvételt igényelnek. Azokban az esetekben ugyanis, amikor a szükséges 

bizonyítási eszköz nem belföldön található, a belföldi bíróságnak sok problémát okoz, hogy a 

milyen módon jusson hozzá a gyakran ügydöntő bizonyítékhoz. A rendeletalkotás 

voltaképpen az tette szükségessé, hogy a jogi probléma jellegéből adódóan tagállami szinten 

megoldhatatlan a kérdés, így a közösségi szabályozás elengedhetetlen. Gondot okozott az is, 

hogy a rendelet megalkotásáig nem létezett olyan a bizonyításfelvétel kérdését érintő 

szabályrendszer, amely a tagállamok mindegyikére nézve kötelező lett volna.169  

A rendelet elsőbbséget élvez az e tárgykörben a tagállamok által kötött nemzetközi 

megállapodások rendelkezéseivel szemben. Az elsőbbségét kimondása az alkalmazási 

területet érintő egyéb megállapodásokkal és jogi normákkal szemben azt eredményezte, hogy 

csak a rendelet hatálya alá nem eső területek tekintetében maradnak érvényben a korábban 
                                                
166 A Tanács 2001. május 28-i 1206/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel 
tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről. 
167 HEβ 2001b: 393. p., HEβ / MÜLLER: 150. p. 
168 1348/2000/EK tanácsi rendelet a bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről polgári és kereskedelmi 
ügyekben. 
169 Ld. még Preambulum (5)-(6) pont. 
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elfogadott nemzetközi egyezmények rendelkezései, valamint a tagállamok és azon államok 

viszonylatában, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. Mindezek mellett említésre méltó a 

Preambulum azon megállapítása is, mely szerint a bizonyításfelvétel terén folytatott 

együttműködést megkönnyítő megállapodásokat azonban szabad belátásuk szerint köthetnek a 

tagállamok (Preambulum 17. pont).  

A rendelet fő kérdése a bíróságok határokon átnyúló együttműködése a bizonyításfelvétel 

vonatkozásában. Két egymástól lényegesen különböző modellt alakított ki, amelyek a maguk 

„párbeszédes” struktúrájával valahol mégis közelítenek egymáshoz.170 A rendelet a 

bizonyítékok beszerzésének két módját nevesíti: egyrészről a megkeresést, amely a 

megkeresett bíróságnak a bizonyításfelvételben való aktív részvételére irányul, másrészről 

pedig a megkereső állam bírósága részéről történő közvetlen bizonyításfelvételt. Az 1970-es 

hágai egyezményből ismert diplomáciai és konzuli képviselő általi bizonyításfelvételi módról 

nem tesz említést. A gyakorlatban ezt fogja pótolni a bizonyításfelvétel korszerű formája: a 

perbíróság általi.171  

Tulajdonképpen a külföldön levő okiratok esetén a bizonyításfelvételnek elvileg négy útja 

lehetséges: 1. a perbíróságtól eredő megkeresés nyomán a külföldi bíróság által lefolytatott, 2. 

a konzul általi közvetlen, 3. a perbíróság általi közvetlen bizonyításfelvétel és 4. (ahol a 

perbíróság saját joga lehetőséget ad rá,) a fél által külföldről „importált” bizonyítási eszköz 

(okirat) belföldi felhasználása.172 A korábbiakra tekintettel rendelet hatálybalépését követően 

a tagállamok viszonylatában az első- és harmadikként említett – a rendeletben nevesített – 

módozat mellett kizáró rendelkezés hiányában az utóbbi is tovább él. 

A külföldön történő bizonyításfelvétel hatékonyabbá tétele és egyszerűsítése, a lehető 

legmagasabb fokú átláthatóság és jogbiztonság megvalósítása érdekében történik, hogy a 

rendelet mellékletében található egységes formanyomtatványok173 felhasználásával 

közvetlenül kommunikálnak a bíróságok. A rendelet függelékében található tíz különböző 

formanyomtatvány a jogsegély keretén belül zajló kommunikációt kívánja szabványosítani, 

ezzel a hatékonyságot növelni. Ennek eredményekképpen a formai hiányosságok miatt 

                                                
170 SCHULZE: 529. p. 
171 HEβ / MÜLLER: 152-153. p. 
172 SCHULZE: 527. p. 
173 A formanyomtatványok azokat a főbb adatokat tartalmazzák, amelyek a megkeresés teljesítéséhez 
elengedhetetlenek. Pl. „A” formanyomtatvány: a bizonyításfelvételre irányuló megkereséshez, amelyen az 
ügyiratszám, a megkeresett és a megkereső bíróság adatain túl meg kell jelölni a felek és képviselőik adatait a 
felek és a megkereső bíróság részvételére vonatkozó adatokat, az ügy jellegét, tárgyát és a tényállás rövid 
ismertetését, a végrehajtandó bizonyítást, amelynek körében a 12.3.1. pontban kell kitérni a megvizsgálandó 
okiratokra, illetve ezzel kapcsolatosan a kért bizonyításfelvétel leírására, a megkereső bíróság eljárásjogának 
alkalmazására, ill. távközlési technika használatára vonatkozó igényt vonatkozó igényt.  
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elutasításra kerülő kérelmek számának jelentős csökkenése várható, tekintettel arra, hogy a 

megkeresések sorsának alakulása így nem kizárólag a megkeresett bíróság mérlegelésére van 

bízva.174 

A megkereső bíróság175 az egyes tagállamok által – a rendelet 2. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően – a bizonyítás felvételére illetékes bíróságokról összeállított lista176 segítségével 

választja ki az illetékes bíróságot, amely mint megkeresett bíróság szerepel a továbbiakban az 

eljárásban. Koch szerint a külföldi megkeresést még így sem kezelik a belföldivel azonos 

módon, de a rendelet ennek ellenére nagy előrelépést jelent a korábbi nemzetközi 

szerződésekhez képest.177  

Szintén a gyorsítás és egyszerűsítés irányába hat a rendelet számos olyan rendelkezése, 

amely határidőhöz kötött cselekményeket szabályoz. Az elintézés azonban jó 

együttműködésen is múlik, vagyis azon, hogy ezek miként valósulnak meg a gyakorlatban. A 

megkeresés végrehajtását akadályozó körülményekről külön formanyomtatványon számol be 

a megkeresett bíróság a megkereső felé. A tagállamok megjelölik az általuk elfogadhatónak 

tartott kérelemtovábbítási és kommunikációs csatornákat, ezen a körön belül a lehető 

leggyorsabb úton kell elvégezni a nyomtatványok átküldését. A rendelet egyetlen korlátot 

jelöl meg a kommunikációs eszközök kapcsán: az általa továbbított dokumentum tartalmi 

integritása ne sérüljön, azaz az „átvett dokumentum pontosan tükrözi a továbbított 

dokumentum tartalmát” és előírja még a jól olvashatóság követelményét (6. cikk). Ennek 

megfelelhet akár egy faxon, ill. e-mailben eljuttatott a megkeresés is, ha a megkeresett bíróság 

állama nem zárta ki ezek alkalmazását.178 

A hatékonyabb együttműködés számára nyit utat a rendelet azzal, hogy a felek mellett a 

perbíróság képviselője számára is biztosítja a bizonyításfelvételnél való jelenlétet. 

Forradalmi változást hozott a perbíróság általi közvetlen bizonyításfelvétel lehetőségének 

megteremtése, amivel tulajdonképpen az állami szuverenitás egy kis szegmensét adták fel a 

tagállamok. 

Annyiban konzervatív a rendelet, hogy nem vezet a külföldön történő bizonyításfelvétel 

jogának valóságos egységesítéséhez, mindössze egyszerűsíti, technikai mozzanataiban 

                                                
174 BERGER: 523. p.  
175 Megkereső bíróságnak azt a bíróságot tekinti a rendelet, „amely előtt az eljárást megkezdték, illetve 
megkezdeni szándékozzák” [2. cikk (1) bek.]. 
176 A rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek összeállítani a bizonyításfelvételre 
illetékes bíróságok listáját, amelyen meg kell jelölni az adott bíróság területi, valamint esetleges különleges 
szakterület szerinti illetékességét. 
177 KOCH 2003A: 107-108. p. 
178 KLAUSER: 427. p., SCHLOSSER: 604. p., BERGER: 523. p. 
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uniformizálja és felgyorsítja azt Európa-szerte.179 A bizonyításfelvétel maga a lex fori elvét 

követi akár maga a perbíróság, akár a megkeresett bíróság folytatja le. 

A záró rendelkezések egyes szakaszai kivételével180 a rendelet 2004. január 1-jén lépett 

hatályba. A területi hatálya nem terjed ki Dániára181. Az Egyesült Királyság és Írország182 

ugyan az Alapszerződéshez egy jegyzőkönyvet amely lehetőséget biztosítana számukra, hogy 

a rendelet hatálya alól mentesüljenek, azonban a fent említett jegyzőkönyvben foglaltakkal 

összhangban egy ún. értesítésben kifejezték a rendelet elfogadásában és alkalmazásában való 

részvételi szándékukat.  

A rendelet alkalmazására – már megkezdett vagy tervezett – polgári és kereskedelmi 

ügyek eldöntését szolgáló bírósági eljárásban kerülhet sor, nem tartozik ide az olyan 

bizonyítás lefolytatása, amely nem bírósági eljárásban való felhasználásra irányul. Viszont 

nincsenek a felek elzárva a külföldön fekvő bizonyítékok vonatkozásában az előzetes 

bizonyítás kezdeményezésétől már a pert megelőzően sem.183 Schlosser álláspontja szerint a 

bizonyításfelvétel fogalma kiterjesztően értelmezendő, felölel minden információszerzésre 

irányuló igazságügyi intézkedést.184 Rendelet 4. cikk (1) bekezdése elsődlegesen  a személyek 

meghallgatására, illetve vizsgálatára irányuló megkereséseket említi, hiszen ezek lesznek 

tipikusak, azonban az f.) pontjában kitér az ún. más jellegű bizonyítás lehetőségére is,185 

amely alatt okiratok bemutatását, valamint a szemlét kell érteni. 

 

A megkeresés útján történő bizonyításfelvétel 

Amennyiben a bíróság egy másik tagállamban levő bizonyítási eszközt nem közvetlen 

bizonyításfelvétel útján kíván megszerezni, akkor a megkeresést közvetlenül a megkeresett 

bírósághoz továbbítja. Ezáltal megnyílik a szabad érintkezés a két bíróság között, vagyis azok 

között: amelyik előtt az ügy folyik és amelyik a bizonyításfelvételt eszközölni köteles. A 
                                                
179 BERGER: 524, 527. p. 
180 A 19. 21, 22. cikkek esetében a hatálybalépés dátuma 2001 július 1. volt. 
181 Dániának az Amszterdami Szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyve 1. és 2. cikk alapján.  
182 Az Egyesült Királyság és Írország egy ún. „opt-in” klauzulát csatolt az Amszterdami Szerződéshez, amely 
lehetővé teszi a számukra, hogy minden egyes intézkedés vonatkozásában eldönthessék, hogy részt kívánnak-e 
venni benne. HEβ / MÜLLER: 151. p. Ld. az Egyesült Királyság és Írország, az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország 
helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikk. 
183 HEβ / MÜLLER: 152. p. 
184 Ahogyan az 1970-es hágai egyezményben, a rendelet is magában foglalja a discovery-intézkedéseket, 
amelyek elintézése alól a hágai egyezmény 23. cikkével ellentétben itt nem tudják kivonni magukat a tagállamok. 
SCHLOSSER: 599. p. Jan von Hein azonban pontosítja a szakirodalom megállapításait, az ő értelmezésében az ún. 
standard disclosure (ld. összehasonlító jogi fejezet, angol polgári per) sorolható egyértelműen a rendelet 
alkalmazási területébe. VON HEIN: 891. p. 
185 A 4. cikk (1) bekezdés a kérelem formája és tartalma kapcsán: „A következő adatokat meg kell adni:” […] 
„amennyiben a kérelem más jellegű bizonyításra irányul, a megvizsgálandó iratok, illetve tárgyak”.  Ld. még  
„A” formanyomtatvány 12.3.1. pontja. 
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rendelet következésképpen erre a mozzanatra tekintettel is egy döntő lépést jelent az eddig 

inkább belföldi léptékű, orientációjú bizonyításfelvétel vonatkozásában.186  

Ez a megoldás még nem lép ki a „klasszikus dualisztikus bizonyításfelvétel” köréből, 

hiszen a perbíróság és bizonyítást végző bíróság elkülönül egymástól. A központi szerv az 

1970-es hágai egyezmény alapján még vizsgálta a megkeresés előfeltételeit és ezt követően 

továbbította azt a megkeresett bíróságok felé. A központi szerv jelentőségének csökkenését 

mutatja, hogy a rendelet hatálybalépését követően a feladata elsődlegesen nem a kérelmek 

továbbítása, hanem a bíróságoknak a szükséges információval történő ellátása, illetőleg a 

kérelmekkel kapcsolatos nehézségek megoldásában való segítségnyújtás, problémakezelés. 

A rendelet értelmében a megkeresett bíróságot a megkeresett tagállam hivatalos 

nyelvén187 kell „megszólítani”, ez is a kérelem hatékonyabb elintézését szolgálja. A 

mellékletként csatolt iratokat ugyanerre a nyelvre lefordítva terjesztik elő, ezzel az egész 

kommunikáció egységes nyelven folyik. A megkeresés, valamint a kísérő okmányok 

tekintetében nem lehet a felülhitelesítést előírni vagy egyéb formai követelményt támasztani 

(4. cikk). 

Okirati bizonyításra irányuló megkeresés esetén meg kell nevezni azokat az okiratokat, 

amelyek megvizsgálását kérik. A meghatározás pontosságát illetően nem elegendő egy 

gyűjtőfogalom (pl. egy meghatározott tárgykörben történő levelezés, iratváltás egésze) 

szerinti körülhatárolás, hanem minden egyes okiratot világosan meg kell határozni.188 

Továbbá ki kell arra is térni a megkeresésben, hogy pontosan mi az, amit a megkeresett 

bíróság az okiratban vizsgálni köteles, vagyis milyen szempontból szemrevételezze azt.189 

Kizárólag a rendeletben meghatározott szűk körben lehet elutasítani a bizonyításfelvételre 

irányuló kérelmet. A rendelet értelmében az okirat megvizsgálására vonatkozó megkeresés 

tekintetében akkor lehet elutasítani a kérelem végrehajtását, ha nem a rendelet hatálya alá 

tartozó kérelmet terjesztettek elő, vagy a megkeresett tagállamban nem tartozik 

igazságszolgáltatási feladatkörbe a kérelem végrehajtása, vagy a megkereső bíróság a kérelem 

kiegészítésére irányuló felhívásnak a megadott határidőn belül nem tett eleget, vagy a 

letételhelyezési, ill. előlegfizetési kötelezettséget mulasztotta el (14. cikk). 

A megkeresés átvételének visszaigazolása, az áttételről történő tájékoztatás, valamint a 

kérelem kiegészítésére való felhívás, a kérelem teljesítésének elutasítása, a késedelemről és 
                                                
186 BERGER: 523. p. 
187 Több hivatalos nyelv esetén (ld. pl. Belgium) a kérelmezett bizonyításfelvétel helyszínéhez igazódóan kell a 
nyelvet kiválasztani. Lehetőség nyílik azonban mindezeken felül arra is, hogy a megkeresett tagállam egyéb 
nyelv használatának elfogadását jelzi. 
188 SCHLOSSER: 602. p. 
189 VON HEIN: 913. p. 
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okáról való értesítés, a kérelem teljesítéséről történő tájékoztatás az erre a célra rendszeresített 

egységes formanyomtatványok útján történik. A megkeresett bíróság az aktív jogsegély során 

a saját joga alapján jár el, itt is a lex fori jut érvényre, a rendelet csak kivételesen engedi meg 

a megkereső állam jogának alkalmazását. Ennek magyarázata egyértelműen abban keresendő, 

hogy a saját államának eljárásjogát jobban ismeri a bíróság, így gyorsabban és kisebb a 

hibaszázalékkal dolgozik, az egyes nemzeti jogok közötti különbözőségek azonban a 

bizonyítás eredményére is kihatással lehetnek. Éppen ezért kivételesen kérheti a megkereső 

bíróság, hogy az ő tagállamának joga szerinti különleges eljárásban hajtsák végre a 

megkeresést, e kérés teljesítésének valamilyen jelentős gyakorlati akadály, valamint az 

szabhat korlátot, ha az adott eljárás összeegyeztethetetlen a megkeresett állam jogával. 

A megkereső bíróságnak és a feleknek joguk van a megkeresett államban a bizonyítás 

felvételén részt venni. A részvétel lehetőséget nyújt, hogy az okiratot a bíróság tagja vagy a 

szakértő megtekintse, arról közvetlen személyes benyomást szerezzen, megkönnyítve ezzel a 

perbíróság munkáját és egy kvázi közvetlenséget teremt meg a bizonyítás során, vagy 

legalábbis igencsak megközelíti ezt a helyzetet.190 

A megkeresés útján teljesítendő bizonyításfelvétel során esetlegesen szükségessé váló 

kényszerítő intézkedéseknek a foganatosítására a rendelet 13. cikkének megfelelően a 

megkeresett bíróság jogosult – a saját tagállamának joga által meghatározottak szerint. 

 

A perbíróság általi közvetlen bizonyításfelvétel egy másik tagállam területén 

Egy állam szuverenitása határt szab az ún. extraterritoriális bizonyításfelvételnek. Fontos 

előrelépésnek kell tekinteni a közvetlen bizonyításfelvételi lehetőséget, mivel ez olyan aktus 

egy idegen állam területén, amely alapvetően nem lenne megengedett nemzetközi jogi 

értelemben. Az ilyen szuverenitási fenntartások viszont nem játszhatnak szerepet az Európai 

Igazságügyi Térség államai között.191 

A perbíróság annak mérlegelése során, melyik utat választja: a hagyományos 

megkeresést, vagy a közvetlen bizonyításfelvételt, alapvetően célszerűségi szempontokat kell 

érvényre juttatnia. Általánosságban a közvetlen bizonyításfelvétel mellett szól, hogy a 

perbíróság több ismeretettel rendelkezik az ügyről, és ilyenkor is a saját jogának van alávetve, 

így az egész eljárás során egy egységes eljárásjog kerül alkalmazásra. Szintén e megoldás 

előnyére írandó a közvetlenség elvének jobb érvényesülése. 

                                                
190 HEβ / MÜLLER: 155. p.  
191 HEβ 2001A: 579-580. p. 
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A közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelmet – az arra rendszeresített 

formanyomtatványon – megkeresett állam központi szervéhez vagy illetékes hatóságához kell 

benyújtani, amely a kérelem elfogadása, valamint a végrehajtás feltételeinek meghatározása 

tárgyában dönt. Megtagadásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem nem tartozik a rendelet 

hatálya alá, nem tartalmazza a rendeletben előírt összes információt, vagy a tagállam 

jogrendjét meghatározó alapelveknek ellentmondana a kérelmezett közvetlen 

bizonyításfelvétel. 

Az Európai Igazságügyi Térségben is csak az az állam alkalmazhat a polgárokkal 

szemben kényszerítő intézkedést, amelyiknek a területén tartózkodnak.192 Addig míg az 

érintett együttműködik, ez nem is jelent problémát. Közvetlen bizonyításfelvételre tehát csak 

okiratot birtokló személy önkéntes közreműködése esetén kerülhet sor, ha nem mutat 

együttműködési hajlandóságot, marad a jogsegély útja. 

 

Az ún. extraterritoriális hatású bizonyításfelvétel megengedhetőségének kérdése 

A rendelet nem tartalmaz kifejezetett meghatározást a külföldön található bizonyítékoknak 

a belföldi bíróság elé szállítására. Egyes nemzeti jogok alapján (pl. német) a bíró 

fegyvertárába tartozik az a lehetőség is, hogy felhívhatja a felet, hogy a külföldön található 

bizonyítási eszköz beszerzésére, esetünkben a mozgatható okiratot felmutatására. Tekintettel a 

tárgyalási elv általános érvényesülésére, elmondható, hogy az okirat megszerzése és 

bemutatása elsősorban annak a félnek az érdeke, akit a bizonyítási teher sújt, aki a 

bizonyítatlanság esetén a következményeket viseli. A rendeletnek sem mond ellent ez a 

megoldás, sehol nincs ugyanis olyan előírás, amely arra kötelezné a bíróságokat, hogy a 

rendelet kínálta lehetőséggel éljenek.193 „Abból a tényből kiindulva, hogy a rendelet a 

külföldön történő bizonyításfelvételnek a javítását szolgálja, az is következik, hogy a területen 

kívüli hatású bizonyítás elrendelése nincs kizárva az Európai Igazságügyi Térségben.”194 A 

perbíróság választási lehetőséggel195 rendelkezik tehát, hogy a rendeletnek megfelelően jár el, 

vagy a bizonyítékimport mellett dönt.  

Geimer szerint vitatott az, hogy ez a megoldás sérti-e a szuverenitást. A külföldi bíróság 

„olyan bizonyítékok után nyúl”, ami a felségterületen kívül helyezkedik el. A nézete alapján 

nem a felhasználás az irányadó, a kérdés eldöntése során, hanem a bizonyítékok 

                                                
192 BERGER: 526. p. 
193 BERGER: 526-527. p.  
194 HEβ / MÜLLER: 153. p., vö. NAGEL / GOTTWALD: 416-417. p. 
195 MUSIELAK: 762. p. 
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összegyűjtése.196 A többségi vélemény azonban ezzel ellentétes, eszerint az ilyen típusú 

intézkedés nem sérti a másik állam felségjogát.197 Az, hogy a bíróság egy a felségterületen 

fekvő bizonyítási eszközt ragad meg ily módon, azért nem érinti az adott állam szuverenitását, 

mivel azt nem a bíróság, hanem maguk a felek szerzik meg. A bíróság intézkedése kizárólag a 

felekkel való belföldi jogviszonyt érinti az ilyen intézkedés legitimációja az érintett felek és a 

bíróság közötti perbeli jogviszonyból következik. A felek ugyanis a bíróságtól várják és 

igénylik a jogvédelmet, ezért várható el tőlük, hogy a döntést elősegítő tényállás feltárását 

előmozdítsák.198 

Végezetül meg kellene gondolni, hogy az Európai Igazságügyi Térségben egy általános 

tanú- és okiratkiadási kötelezettséget biztosítsanak a többi állam számára, amelyet a rendelet 

1. cikkében lehetne részletesebben szabályozni.199 

 

2.6. A Storme-bizottság jelentése: harmonizációs zsákutca vagy túl korai kísérlet? 

Az „európai polgári perrendtartás” álmából, tehát egy Európa-szerte egységes eljárásjog200 

gondolatából a 90-es évek első felében egy irányelv tervezet született, melyet azóta ugyan 

levettek a napirendről, de hatása a jogtudományban és más harmonizációs kísérletekben a mai 

napig jelen van. 

1987-ben hoztak létre a belga processzualista, Marcel Storme vezetése alatt egy 

munkacsoportot, amely az Európai Unió akkori 12 tagállamának vezető eljárásjogi 

szakembereiből állt.201 A munkacsoport céljául tűzte ki, hogy egy Európai Eljárásjogi 

Törvénykönyv (European Judicial Code) összeállításának lehetőségét és esetleges tartalmát 

vizsgálja.202 Ám hamar kiderült, hogy az „európai polgári perrendtartás” kidolgozása még 

nem lehetséges,203 a bizottság az eredeti célját a „harmonizációbarát eljárásjogi kérdések”204 

feltérképezésére redukálva 1993-ban prezentált egy javaslatot egy jövőbeni irányelv szövege 

vonatkozásában.205  

                                                
196 GEIMER 2001B: 722-723. p. 
197 SCHACK 2002: 310-312. p. 
198 MUSIELAK: 773. p. 
199 Vö. HEβ 2001A: 580. p. 
200 KOCH 2003A: 105. p. 
201 GÁSPÁRDY 2003A: 37. p. A munkacsoport tagjai: Marcel Storme (elnök), A. Huss, J.A. Jolowicz, K. 
Kerameus, A. Long, P. Meyknecht, C. de Miguel, J. Normand, A. Pessoa Vaz, H. Prütting, E. Smith, G. Tarzia.   
202 Ld. részletesebben: HARSÁGI 2001B: 418. p 
203 KOCH 2003A: 109. p. 
204 KERAMEUS 2002: 4. p. 
205 Gáspárdy László szerint a „munkacsoport szerepzavarba került azáltal, hogy egyfelől irányelvet ajánl az 
Európai Közösségek Bizottsága számára, másfelől konkrét normaszöveget hoz”. GÁSPÁRDY 1994: 36. p. 
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Az irányelv-tervezet,206 amelyet a Bizottság elé terjesztettek két nyelven készült el, 

nevezetesen franciául és angolul, abból a nyilvánvaló okból kifolyólag, hogy a kodifikációs 

munkacsoport – az infrastrukturális hiányosságok miatt – nem volt abban a helyzetben, hogy 

azt minden tagállam nyelvén megszövegezze.207 

A javaslat nem zárt, teljes,208 mindenesetre egy sor fontos, de nem az egész eljárásjogot 

átfogó kérdés tekintetében dolgozta ki a szabályanyagát,209 amivel ugyan az azóta eltelt tíz 

évben a Bizottság nem foglalkozott érdemben, de a tervezet a jövőre nézve is alapvető 

jelentőségű lehet.210 A Storme-jelentés azonban nem talált egységesen lelkes fogadtatásra a 

jogirodalomban sem. A legtöbb bírálat a szabályrendszer „részszerűségét” érte.211 A 

legélesebb kritikát talán Roth-nál olvashatjuk, aki arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

harmonizációs javaslatok sok esetben egy „embrionális jogösszehasonlításon” nyugszanak, 

illetve a jelenlegi perjogi kultúrák közül elsődlegesen a latin jogcsalád eredményeit veszik 

figyelembe, igen erős főleg belga és francia hatás érződik a megoldásokban, a common law 

alulreprezentált, a német hatás pedig csak nyomokban található meg. A jogösszehasonlítás 

inkább a törvényszövegekre volt tekintettel, holott ennél szélesebb talajon kellett volna 

létrejönnie, figyelembe véve a jogtudomány eredményeit is. A szabályozás kifejtettsége, 

                                                
206 Draft Directive Approximation Judiciary Law, Genf 18/2/1993. (1993.02.02) – a továbbiakban irányelv-
tervezet. 
207 STORME: General Introductory Report 62-63. p. 
208 ROTH: 272-273., 275. p. 
209 A Storme-bizottság által készített tervezet a következő fejezetekre tagolódik: 1. Egyeztetés - Conciliation, 2. 
A bírósági eljárás megindítása – Commencement of the proceedings, 3. A per tárgya – Subject matter of 
litigation, 4. Okiratok feltárása – Discovery, 5. Tanúbizonyítás – Evidence, 6. A műszaki haladás és a bizonyítás 
– Technology and proof, 7. Permegszüntetés – Discontinuance, 8. Mulasztás – Default, 9. Költségek – Costs, 10. 
Ideiglenes intézkedések – Provisional remedies, 11. Fizetési meghagyás – Order for payment, 12. Kielégítési 
végrehajtás – Execution of judgements or orders for the payment of money, 13. Végrehajtási kötbér – Astreinte, 
14. Vegyes rendelkezések – Miscellaneous provision, Határidőszámítás – computation of time, Érvénytelenség  
– Nullities, A bírákra és az ítélkezésre vonatkozó szabályozás – rules relate to the judge and the judgment.  
Emellett számos fontos alapelvben megegyezésre jutottak a bizottság tagjai, mint pl. a rendelkezési elv, a 
perhatékonyság növelése, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség fejlesztése, a költségek csökkentése, 
pártatlanság és bírói függetlenség, tisztességes tárgyalás, nyilvánosság és kontradiktórius eljárás, ésszerű időn 
belül történő befejezés, határozatok indokolása. A munkacsoport azonban úgy döntött, hogy a tervezet 
szövegébe nem építi be ezeket az elveket. A döntés indokai között megjelentek pl. a következők: a törvényhozás 
technikája ill. a törvényhozási politika, ugyanis az alapelvek kinyilatkoztatása önmagában még nem az európai 
szintű standardizálást azok megvalósítása terén. STORME: General Introductory Report 64-65. p. Gilles ennek 
ellenére sérelmezi az alapelveknek a dokumentumbeli súlytalanságát. Mindenekelőtt a vitatott irányelv-tervezet, 
de az egyéb modelltervezetek is, így pl. az Amerikai Jogi Intézet (American Law Institute) által kidolgozott 
„Transnational rules of civil procedure”-tervezet és ugyanígy az európai uniós, a polgári eljárásjog területét 
érintő harmonizációs és egységesítési tevékenység – szűkebb vagy tágabb körben, - de elsősorban meghatározott 
eljárásjogi részletkérdéseket választottak ki és ezzel foglalkoztak. Gilles álláspontja szerint akkor, amikor a 
polgári eljárásjog európaizálásáról van szó, sem lehet figyelmen kívül hagyni az alapelvek és a polgári 
eljárásjogi maximák kérdéskörét. GILLES: 26-27. p. 
210 KOCH 2003A: 109. p. 
211 GÁSPÁRDY 1994: 36. p. 
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részletessége is eltérő, Roth a legrészletesebbek közt említi az okiratok bemutatásával 

kapcsolatos szabályokat, de hangsúlyozza, hogy ez  szerkezeti aránytalanságokat okoz.212 

A következőkben a tervezetnek mindössze azokat a részeit kívánja a szerző kiemelni és 

bemutatni, 213 amely jelen értekezés témájához szervesen kapcsolódnak. 

Az okiratok feltárására (discovery of documents) vonatkozó 4. fejezet kapcsán – amely 

Jolowicz, angol perjogász munkája – erős common law befolyásról beszélhetünk. Az 

alapvetően kontinentális-európai (azon belül is latin) befolyásoltságú tervezetben Roth szerint 

idegen testet képez ez a fejezet, habár a francia és olasz pertől nem áll annyira távol, mint pl. a 

némettől.214  A tervezetben rögzített discovery elég széleskörűnek tűnik, ami megintcsak a 

hagyományos angolszász jogrendszerek jellegzetes jelensége.215 Két alapvető cél érvényesül a 

szabályozásban: egyrészt a pereskedő feleknek minden tagállamban azonos lehetőségük 

legyen, hogy az ellenfél számára elérhető releváns okiratokat megtekintsék. Másodsorban, 

hogy ezek ne csak azok az okiratok legyenek, amelyekre az ellenfél támaszkodni kíván, 

hanem amelyeket annak ellenére, hogy relevánsak a perben, nem akar felhasználni. A 

gyakorlatban nem lehetséges és nem is kívánatos, hogy minden releváns dokumentumot 

felhasználjanak a perben. Minden jogrendszer felismerte, hogy vannak bizonyos okiratok, 

amelyek bár fontosak a perben, ennek ellenére nem szabad őket hozzáférhetővé tenni – pl. az 

ügyvéd és kliense közti levelezés vagy az írásos kommunikáció számos más bizalmas 

formája. Másodsorban vannak olyan okiratok, amelyek relevanciája marginális, és csak pénz 

és időpazarlás lenne őket a perbe „bevonni”.216 Ebből az okból a 4.1.1. cikk mindössze egy 

listát kíván meg a féltől, amelyen megjelöli a nála hozzáférhető releváns dokumentumokat, 

nem feltétlenül szükséges másolatban csatolni őket, nem kell többet tenni, mint megfelelő 

módon azonosítani azokat. Minden félnek kötelezettsége tehát, hogy átadjon a per többi 

résztvevője számára egy listát azokról az okiratokról, amelyek a birtokában vagy őrizetében 

vannak, avagy amelyek felett rendelkezik. További elvárás, hogy olyan okiratról legyen szó, 

amely a per bármely vitás kérdésével kapcsolatos, ha azokat még nem ismertették a többi 

féllel és a bemutatását a nemzeti jog általános szabályai írják elő vagy a bíróság – miután 

minden felet meghallgatott – így rendelkezik.217 Ez lehetővé teszi a felek számára, hogy 

                                                
212 ROTH: 308-309, 312-313. p. 
213 A jogintézmények bemutatása az angol nyelvű szövegváltozat alapulvételével történik. 
214 ROTH: 291. p. 
215 KERAMEUS 1997: 927. p. ill. uő. 1995: 414-415. p. 
216 STORME: Comments on the Articles 128. p. 
217 A hagyományos common law jogrendszerben egy generális kötelezettség áll fenn az ügy szempontjából 
releváns okiratok (létezésének) feltárására. A bizonyítékoknak (okiratoknak is) az ellenféllel történő ismertetése 
a tárgyalást megelőzően történik. Más országokban jellemzően azokat az iratokat tekinti meg a bíróság, amelyet 
a fél indítványoz, ill. amelyre építi az álláspontját. A két jogrendszer ill. gyakorlat közelítése fedezhető fel az 
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megismerjék az ellenfél számára rendelkezésre álló és a harmadik személyek birtokában lévő 

iratokat a fegyveregyenlőség elvét elősegítve.  

A fejezethez fűzött kommentár szerint a listának a lehető legteljesebbnek kell lennie, nem 

korlátozódik azokra a dokumentumokra, amelyek ténylegesen a fél „kezeiben” vannak. 

Elegendő, ha a fél olyan helyzetben van, hogy jogilag lehetséges a dokumentumok 

megszerzése, ez már megalapozza a listára történő felvétel kötelezettségét. Azok tekintendők 

az ügy kérdéseivel összefüggő, releváns dokumentumoknak, amelyek az ügy tárgyát érintik, a 

vitatott kérdésekhez (igény, védekezés) kapcsolódnak.218 

A szabályozáson a „siettetési filózófia” érződik. „Nemcsak az okirat birtokosát terheli az 

okirat szolgáltatásának kötelezettsége, hanem az okiratot nem birtoklót, amennyiben 

megszerezheti az okiratot. […] az okirati bemutatást a felek között a tárgyalás előkészítése 

körébe utalja, s joghátrányként a mellőzést írja elő. Ez utóbbi szabály elvileg konfrontálódhat 

az igazságmegállapítás princípiumával, viszont gyakorlatiasan preventív erejűnek 

ígérkezik.”219 

Az okiratbemutatási kötelezettség korlátját a nemzeti jogokból eredő mentesség adhatja. 

Listázni azokat az okiratokat is kell, amelyekre a menteség vonatkozik, tehát a létezésük ne 

marad ismeretlen, hiszen a mentességek a tartalom megismerése ellen kívánnak védelmet 

nyújtani. Az iratok listájában utalni kell arra, ha az iratok valamelyikének átadását a fél 

ellenzi olyan privilégium alapján, amelyet a nemzeti jog határoz meg.  

Az okirat feltárása (discovery) az a módszer, amellyel hozzáférhetővé válik az okirat 

(4.2.1. cikk), vagyis a lista átadása, a megvizsgálás lehetővé tétele, ide értve a másolatkészítés 

lehetőségét is.220 A fél kérelmére a bíróság – miután minden fél meghallgatására lehetőséget 

biztosított – az iratokra tekintettel felmentheti a felet az előbbiekben írt kötelezettsége alól, ha 

az átadás, közlés, vizsgálat ill. másolatkészítés a félre vagy harmadik személyre nézve 

indokolatlan sérelmet jelentene (4.2.2. cikk). Ez utóbbi diszkrecionális jog és nem kívánatos, 

hogy a főszabály irányába mozduljon el kilépve a kivételes alkalmazás köréből.  

A javaslat 4.3 cikke egy szükséges minimum-védelmet ad a nem teljes listával szemben. 

A felek meghallgatását követően a bíróság szükség esetén elrendelheti azoknak az 

okiratoknak a nyilvánosságra hozatalát, ill. átadását, amelyekre vonatkozóan ezt a fél 

megalapozatlanul érvényesített kifogást, vagy meghatározott okiratra vonatkozóan, amelyet 
                                                                                                                                                   
irányelv-tervezetben.  Az igazságszolgáltatásnak érdeke fűződik ahhoz, hogy a bíróságnak minden információ 
rendelkezésére álljon – így szükséges, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok ismertetésének, átadásának 
kérdését rendezze az irányelv. 
218 STORME: Comments on the Articles 129.p. 
219 GÁSPÁRDY 1994: 30. p. 
220 STORME: Comments on the Articles 130. p. 
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nem tartalmazott az iratok listája, ha úgy tűnik, hogy a másik személy birtokában vagy 

őrizetében van, vagy rendelkezhet arról és amely kapcsolatban van a perekben felmerülő vitás 

kérdésekkel. A kérelmezőnek tehát két tényt kell igazolnia, ti. hogy az okirat az ellenfél 

birtokában van és releváns. A bizonyítási teher tehát a kérelmező oldalán jelentkezik, ezzel a 

helyzete némiképp nehezebbé válik, tehát nem teljes a védelem, azonban Jolowicz szerint 

nincsen praktikus alternatívája a megoldásnak.221 

A discovery során tanúsított rosszhiszemű magatartások: indokolatlan késedelem vagy az 

okiratok visszatartása szankciót von maga után, ami figyelmen kívül hagyásban nyilvánul 

meg. Rendelkezhet másként a bíróság miután minden fél részére biztosított meghallgatást 

(4.4. cikk), hiszen a körülmények igen eltérően lehetnek, nem lehet egyként minősíteni 

minden olyan helyzetet, amikor nem időben közölték az okirat létezését (pl. később került elő, 

vált fontossá stb.).  

A perben közvetlenül nem érdekelt kívülállót is terheli az információadás kötelezettsége. 

A bíróság a fél kérelmére a perben részt nem vevő harmadik személyre vonatkozóan 

elrendelheti, hogy mutassa be vagy adja át a birtokában vagy őrizetében levő vagy a 

rendelkezésére álló okiratot, amely okirat a perben felmerülő kérdésekkel kapcsolatos, 

amennyiben a bíróság a felek meghallgatása után arra a meggyőződésre jutott, hogy az irat 

annak a birtokában, vagy az őrizetében van, vagy rendelkezik felőle az a személy, akit a 

bemutatásra vagy átadásra köteleznek, a kötelezés szükséges az ügy elbírásához, és nem olyan 

okiratot érintően kérik, amelynek a bemutatását, valamint az átadását érintően a fél a nemzeti 

jogban szabályozott mentességre hivatkozott. A rendelkezés meghozatalának további 

feltétele, hogy a fél, aki a kötelezést kéri, vállalja a harmadik személynek ezzel kapcsolatban 

felmerült ésszerű költségeinek megtérítését (4.5. cikk). 

A tervezet vonatkozó szabályainak összegzését követően a jelentés utóéletével 

kapcsolatosan le kell szögeznünk, hogy ugyan a javaslatból irányelv nem született és a 

fejlődés a 90-es végétől más irányt vett, de a jogtudományra gyakorolt hatásán túl még egy 

konkrét „kimenete” lett a Principles and Rules of Transnational Procedure formájában, amely 

magát részben a Storme-jelentés eredményeire vezeti vissza. 

 

 

 

 

                                                
221 In: STORME: Comments on the Articles 132. p. 
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2.7. Egy világméretű polgári eljárásjogi jogharmonizációs törekvés kezdetei az okirati 

bizonyítás tükrében 

 

A magánjog világméretű harmonizációjára irányuló törekvések körében a polgári 

eljárásjog szempontjából igen figyelemre méltó az Amerikai Jogi Intézet (American Law 

Institute, ALI) és az UNIDROIT222 közös vállalása keretében működő program, amelynek 

eredményeképpen ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure 

címmel immár a negyedik szövegváltozata223 készült el egy esetleges jövőbeli a polgári 

eljárásjog alapelveiről és szabályairól szóló mintatörvénynek.  

„Az eljárásjog egységesítése nem torpan meg az Európai Közösségek határán.”224 

Napjaink nemzetköziesedő világában egyre gyakoribbak azok a perek, ahol nem a perbíróság 

államának polgára a résztvevő. Szűkebb témánkra fókuszálva fel kell hívnunk a figyelmet 

arra, hogy az okiratok forgalma is jellemzően egy olyan kérdéskör, amely nyilvánvalóan 

szintén túllép az európai közösségi kereteken. Ezeket felismerve a kitűzött cél olyan alapvető 

szabályok kidolgozása, amelyet lehetőleg minél több ország be tud majd fogadni a külföldi 

elemmel rendelkező vitákat érintő szabályozásába. A modelltörvény-javaslat tulajdonképpen a 

rendes nemzeti bíróságokra vonatkozóan kívánja megoldani a nemzetközi eljárásjogi jellegből 

következő speciális igényekkel összhangban lévő egységes szabályozást, amely 

vonatkozásban – ahogyan a korábbi fejezetekben rávilágítottunk – az Európai Unióban 

jelentős eredmények tapasztalhatók, azonban e probléma világviszonylatban még teljes 

mértékben megoldatlan225 annak ellenére, hogy nem ez az egyetlen törekvés a világméretű 

polgári perjogi egységesítésre. 1997-től a Hágai Konferencia egy speciális bizottsága 

foglalkozik intenzíven a világméretű joghatósági és végrehajtási egyezmény kidolgozására 

                                                
222 Az 1926-ban alapított UNIDROIT fő célkitűzése a magánjog világméretű egységesítése, intézményes 
formában, kormányközi szinten. „A mi törekvésünk leginkább az, hogy új kérdésekre új válaszokat adjunk – 
lehetőleg nemzetközileg egységes jogi választ adjunk olyan esetben, ahol a tényállás nemzetközi.” Ezen 
magánjogi egységesítéshez több különböző eszközt, jogi megoldást igénybe vett a szervezet a működése 
folyamán. Ezen eszközök egyike és egyben a leghatékonyabbnak tartott is: a nemzetközi szerződés, amely 
kötelező erejű és beépül a belső jogba. A másik jellemző megoldásnak tekinthetők az ún. mintatörvények (model 
laws), amelyek a vonzerejét az ajánlás-jelleg adja, éppen ezért kevésbé jellemzi a nemzetközi szerződések 
szövegezésénél mindig jelen lévő „súlyos kompromisszumok” kötése. Az utóbbi megoldás hátrányának 
tekinthető azonban, hogy tág teret ad az eltérésekre és nem biztosított az egységes értelmezés sem, ezáltal a 
hatékonysága kisebb fokú, mint az elsőként ismertetett nemzetközi szerződéseké. Forrás: KRONKE 2003: 3-5. p. 
223 A Transnational Rules of Civil Procedure tervezetet 1996-ban terjesztették elő első ízben, de mindezidáig 
nem tették az állami jogok részévé. NAGEL/GOTTWALD: 3-4. p. A munka jelenlegi stádiuma: a negyedik 
vitatervezetet is kidolgozták, amely még fejlesztés alatt áll, számos fontos nemzetközi konferencián vitatják meg 
és tesznek javaslatot a továbbfejlesztésére. ALI/UNIDROIT, Introduction 23-24. p. 
224 NAGEL/GOTTWALD: 28. p. 
225 Vö. KRONKE 2003: 7. p. 
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irányuló projekttel. Ez utóbbi bizottságnak egy 1999-ben tartott ülésén megalkotásra került 

egy tervezet, de ennek a sorsa még bizonytalan. Ez a projektnek „mellékvágányként” a 

közokiratok végrehajtása is tárgya.226 

Az ALI-UNIDROIT által tervezett kódex azokat a hagyományokat kívánja követni, 

amelyeknek az ibero-amerikai modelltörvény227 tört utat és folytatása pedig a Storme-projekt 

volt. Az első szövegtervezeteken az ALI kezdett dolgozni, az UNIDROIT bekapcsolódása 

későbbre datálható.228 Az ALI munkacsoport Geoffrey C. Hazard és Michele Taruffo 

vezetésével és több neves európai processzualista nemzetközi tanácsadóként való 

közreműködésével 1999-ben egy vitatervezetet készített az ALI éves gyűlésére. Szintúgy 

érintették ezt a témát ugyanebben az évben az International Association of Procedural Law 

bécsi világkonferenciáján (1999. augusztus 23-28.).229 Miután az ALI az első szövegtervezetet 

nyilvánosságra hozta és vitára bocsátotta, az UNIDROIT-hoz fordult abból a célból, hogy 

ezáltal a világméretű jogösszehasonlító szakvélemények befolyásának adjon teret, másrészről 

pedig biztosítsa a projekt számára egy nemzetközi szervezet támogatását.230  

Az eljárásjogi harmonizációt nehezítő, hátráltató tényezők közül kiemeli a munka azt a 

feltevést, hogy a nemzeti eljárásjogi rendszerek olyan mélyen beágyazódtak a helyi 

történelmi-politikai és kulturális tradíciók közé, amely kevéssé engedi a jogrendszerek közti 

különbségek csökkentését, azok összebékítését. Taruffo és Hazard egy viszonylag széles 

összehasonlító jogi bázison igyekeztek felmérni azt, hogy világviszonylatban melyek az egyes 

polgári eljárásjogi megoldások közös jellemzői és melyek azok a neuralgikus pontok, ahol a 

legtöbb eltérés kimutatható. Az egybegyűjtött hasonlóságok generális jellegűek, ezzel 

szemben a különbözőségek között már konkrétumokat szerepeltetnek, kiemelve a bírói 

aktivitásból eredő, valamint a bizonyítás területén rejlő heterogenitást is pl. az amerikai 

discovery-re utalva, amely igen nagy mozgásteret biztosít releváns bizonyítékok 

felkutatásában.231 Tarzia ráirányította a figyelmet arra is, hogy nemcsak a common law és a 

kontinentális jogrendszerek közti eltérés okoz gondot, hanem a kontinentális jogrendszeren 

belül az egyes jogcsaládok között fellelhető különféle hagyományok. Nem megoldás a 

                                                
226 Ld. erről részletesebben: WALTER: 1429. p., valamint RECHBERGER: 918. p. 
227 „Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica”, azaz: Polgári eljárásjogi mintakódex 
előtervezete Latin-Amerika számára, amely Enrique Vescovi és Adolfo Gelsi Bidart munkája eredményeképpen 
született meg és sikere elsődlegesen abban ragadható meg, hogy a szakma figyelmét fel tudta hívni magára, 
hiszen a gyakorlatba csak Uruguay ültette át. GÁSPÁRDY 2003A: 36. p. 
228 HAZARD: 3. p. ALI/UNIDROIT, Introduction 3-4. p. 
229 STÜRNER 1999: 185-186. p. 
230 KRONKE 2003: 77. p. 
231 HAZARD: 4-6. p. 
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jogcsaládonként való egységesítés sem, mert az még Európán belül is alcsoportok 

kialakulásához vezetne.232  

Minden transznacionális vitában legalább az egyik felet „idegennek” kell tekinteni. Ez a 

nyilvánvaló és elkerülhetetlen a lex fori elvén nyugvó eljárásban, ahol a perbíróság a hazai 

jogot alkalmazza, ami extrém módon megnehezíti a külföldi fél helyzetét, néha lehetetlenné 

téve az ügy kontroll alatt tartását. Minden hátrányt egy helyi ügyvédnek adott megbízás sem 

háríthat el. Problémát jelent a normák különbözősége mellett a döntéshozatali 

mechanizmusok és joggyakorlat eltérő volta is. Emellett a számos nemzetközi egyezmény 

amely polgári eljárásjogi kérdésekkel foglalkozik, pusztán egyes speciális területekre (főként 

a jogsegély, külföldi határozatok elismerése végrehajtása, illetve a joghatósági kérdésére) 

koncentrálnak, de egyik sem szabályozza direkt módon az eljárást.233 

Számos módszer létezik arra, hogy egy tervezetet alkossunk az új közös és általános 

szabályokra a nemzetközi pereskedés vonatkozásában. A legegyszerűbb az lenne, ha egy 

nemzeti jogot kiválasztanánk, amely a legjobbnak tűnik a meglevők közül. Egy másik 

lehetséges megoldásnak egy elvileg ideális eljárásjogi rendszert felépítése, de itt nehézséget 

jelent, hogy nem tudjuk meghatározni azokat az elméleti standardokat, amelyeken 

szelektálódhatnának a legjobb absztrakt modell építőkövei és egyébként sem lehet 

megjósolni, hogy egy ilyen mesterséges felépítmény kiállaná-e a gyakorlat próbáját. A 

leginkább járható útnak tehát az tűnik, ha egy „induktív-komparatív” analitikus módszert 

alkalmazunk és az eljárásjogi eszközök funkciájára koncentrálva építjük be az eljárás 

szerkezetébe az egyes elemeket.234 Stürner szerint egy világszinten egységes eljárásjogi kódex 

ugyan megoldana sok nemzetközi perjogi problémát, de egy ilyen terv irreális és nem is 

kívánatos, hiszen a jogrendszerek közti „versengés” őrködik a jogfejlődés kellő dinamikája 

felett, és a jogi kultúrák sokfélesége is kizárja a szigorú uniformizálást. A megvalósítás 

technikáját illetően ezért már 1999-ben egy modelltörvény megalkotása mellett foglalt állást 

annak rugalmas jellege miatt. A transznacionális eljárásjog valójában a nemzeti eljárásjogok 

mellett létezne és a külföldi elemmel rendelkező jogviták szabályozására korlátozódna 

kiteljesítve a célt: a felek közti egyenlőség teremtését.235 A modelltörvény hatálya tehát a 

nemzetközi kereskedelmi vitákra terjedne ki alapvetően, de alkalmassá válhat a más típusú 

polgári jogviták többségének eldöntésére és a polgári eljárásjog refomjára irányuló jövőbeli 

kezdeményezések alapját is képezheti. 

                                                
232 TARZIA: 295. p. 
233 TARUFFO: 449-450. p. 
234 Erről részletesebben: TARUFFO: 451-452. p. 
235 STÜRNER 1999: 190, 192-193. p. 
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A Marcel Storme-féle úttörő munka demonstrálta, hogy a harmonizáció lehetséges olyan 

területeken is, mint az igények formába öntése, a bizonyítás joga és a döntéshozatali 

folyamat.236 A bizonyításfelvétel területén a legnagyobb fejtörést az alapkérdés okozza, hogy 

discovery vagy kontinentális jogban jellemző intézmények mentén épüljön fel a szabályozás 

rendszere. A tervezet egy szintézis létrehozására törekszik, egy mindkét jogrendszer számára 

elviselhető kompromisszum megteremtése érdekében. Azonban e téren sok még a nyitott 

kérdés. A tervezet részben megkívánja a felek aktivitását (pl. automatic disclosure), de 

kiegészítő jelleggel teret enged a tevékenyebb bírói szerepvállalás számára is (additional 

disclosure, court witness, court expert etc.). Ez egy ésszerű kompromisszum lehet Stürner 

szerint.237 A jogrendszerek közti különbség csökkentése, így ugyanolyan vagy hasonló 

„játékszabályok” alkalmazása a negatív konzekvenciák (költségek, egyéb hátrányos hatások) 

enyhítését is szolgálja.238 A tervezet igyekszik tehát a discoveryt korlátozni, ennek konkrét 

megnyilvánulásai a következők: csak olyan bizonyítékok előterjesztését kívánja meg, amely 

„a vita tárgyával szoros összefüggésben van” és a bizonyítási eljárás szempontjából 

elengedhetetlen. Megalapozott esetben a bíróság elrendelhet további  bizonyítást.239 Azt a 

következtetést vonták le, hogy egy világszerte széles körben elfogadható eljárási rendszerben 

nem kívánható meg a jury jelenléte sem.240 

Az UNIDROIT partnerség első következménye 2000-ben az egy megállapodás volt arra 

nézve, hogy alapelveket építenek be a tervezetbe a konkrét szabályokat megelőzően.241 Az 

alapelvek kimunkálása inkább a kontinentális perjogász szakemberekre hárult, hiszen ez az ő 

szemléletükhöz áll közelebb. A „Principles and Rules” egymáshoz való viszonya 

vonatkozásában rögzítést nyert, hogy az alapelvek rendszere valójában „magyarázó útmutató 

a szabályokhoz, amelyek jobban részletezett részei ennek az eljárásjogi 

szabályrendszernek.”242  

A vitaanyag Alapelvek (Principles) és Szabályok (Rules) részéből a témánk 

szempontjából a következő gondolatokat érdemes kiemeli.  

A felek esélyegyenlőségének megvalósulását szolgálja az az elvárás, mely szerint mindkét 

oldal részére biztosítani kell az információkhoz és bizonyítékokhoz való hozzáférést. Ez 

általánosságban azt jelenti, hogy a bíróságnak és bármely félnek hozzá kell jutnia a releváns 

                                                
236 ALI/UNIDROIT, Introduction 3. p. 
237 STÜRNER 1999: 199. p. 
238 ALI/UNIDROIT, Introduction 1. p. 
239 KRONKE 2001: 80. p. 
240 ALI/UNIDROIT, Preface XX. p. 
241 ALI/UNIDROIT Foreword XVII. p. 
242 ALI/UNIDROIT, Introduction 4-5. p. 
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és mentességet nem élvező bizonyítékokhoz. Ennek érdekében a félnek megfelelő időben 

benyújtott kérelme alapján a bíróság elrendelhet bizonyítást a másik fél birtokában lévő vagy 

az ellenőrzése alatt álló dokumentumok vonatkozásában; ha szükséges és igazságos, akkor 

ugyanez harmadik személyekkel szemben is megvalósítható. Olyan okiratok, más 

adathordozók bemutatását rendelheti el a bíróság, amelyek egyedileg meghatározottak vagy 

meghatározott okiratcsoportba tartoznak, relevánsak és amelyek tekintetében a bizonyítási 

teher a kérelmezőt terheli. A kérelmezőnek kell bizonyítani az okirat relevanciáját (Rules 22). 

Ha az okirattal kapcsolatban mentességre hivatkoznak, azt olyan pontosan kell megjelölni, 

hogy az ellenfél képes legyen a megtámadásra (Rules 27.3), hiszen ezeket nem mutatják be, 

csak azonosítható módon megjelölik a listán. Nem tagadható meg az okirat bemutatása arra 

hivatkozással, hogy az a félre nézve kedvezőtlen. A bíróság szabadon mérlegeli a 

bizonyítékokat, nem kötődik különleges bizonyító erő a bizonyítási eszközökhöz,243 fajtájuk, 

származásuk szerint (Principles 16.1-16.5). 

A felek jogosultak tényállításokat, jognyilatkozatokat tenni, valamint bizonyítást 

felajánlani. Megfelelő módon lehetőséget kell biztosítani és ésszerű időt arra, hogy 

nyilatkozhassanak a másik fél tényállításaira, jognyilatkozataira és előterjesztett 

bizonyítékaira (Principles 5.4-5.5). 

Az eljárás három jól elkülöníthető részre tagolódna: 1. pleading phase (periratváltás 

szakasza), ami tulajdonképpen egy írásbeli előkészítő szakasz, itt kerítenek sort az igények és 

védekezések előterjesztésére, a bizonyítékok megjelölésére; 2. interim phase (közbenső 

szakasz), ahol szükség esetén a bizonyítékokhoz való hozzáférés lehetőségének 

megteremtését, a bizonyítékok kicserélését biztosítja a bíróság; 3. a final phase (végső 

szakasz) során adott esetben a még fel nem vett bizonyítás – meghatározott feltételek 

fennállása esetén - pótolható244 (Principles 9.1-9.3). Ha az praktikusnak mutatkozik, már az 

eljárás korai szakaszában, a bíróság aktivitást mutat annak érdekében, hogy a jogvitát 

tisztességesen hatékonyan és ésszerű időn belül eldönthesse (case management). Az irányító 

szerepe kiterjed az eljárási cselekmények sorrendjének, az ügymenetnek a meghatározására, 

időpontok, határidők tűzésére. (Principles 14.1-14.3). A case management részletezése a 18. 

cikkben található. A per minden szakaszában alkalmazni kell ezt a szabályegyüttest. Az ún. 
                                                
243 Nincsenek speciális pozitív, vagy negatív kötöttségek. Mindezek ellenére az Alapelvek nem avatkoznak be a 
nemzeti jogokba ott, ahol azok speciális alakiságot írnak elő egyes jogügyletek vonatkozásában. 
ALI/UNIDROIT Comments 53. p. Egy korábbi szövegváltozat tekintetében azt is kihangsúlyozza Kronke, hogy 
a bizonyítási eszközök terén egy valódi nemzetközi eljárásjogi modell nem tartalmazhat korlátozásokat: tehát ide 
sorolható a szemle, tanúk, okiratok, a felek ill. a bíróság által kirendelt szakértők és végül a felek nyilatkozatai is 
a ténymegállapítás alapját képezhetik.  KRONKE 2001: 79. p.  
244 A final hearing szakaszban okirati bizonyíték már csak akkor mutatható be, ha az előzetesen a többi féllel már 
megismertették (Rules 29.3). 
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tanácskozások (conferences) segítenék elő, amelyek során a felekkel történő egyeztetést 

követően a bíróság az eljárás irányítása érdekében többek között döntést hozhat bizonyíték 

megengedhetőségét illetően, elrendelheti okirat bemutatását stb. (Principles 18.3). A bíróság 

szabta ütemtervnek megfelelően kell a félnek megjelölnie a bíróság és a többi fél számára a 

bizonyítékait, amelyekre támaszkodni kíván, ill. amelyeket a keresetében, ellenkérelmében 

érintett, ideértve a okiratok, adathordozók másolatát is (Rules 21.1). 

A Rules c. rész egy korlátozott discoveryt irányozna elő az okiratok tekintetében és az 

írásos tanúvallomások vonatkozásában. Ezt számos kontinentális jogban azonban nem tartják 

elfogadhatónak, mindamellett a kontinentális bíró adott esetben jogosult kikényszeríteni a 

releváns dokumentumok bemutatását. A munkacsoport álláspontja szerint a modern 

jogrendszerekben egy fokozódó szükségszerűség figyelhető meg az okiratok bemutatásának 

bírói elrendelésére nézve legalább meghatározott esetekben. A tervezet szerint az okiratok 

akkor lehetnek a discovery tárgyai, ha relevanciával bírnak az ügy vonatkozásában. Ebből a 

szempontból a relevancia definiálására a perbe vitt igényekkel (kérelmek, ellenkérelmek) 

való kapcsolatának figyelembevételével kerül sor.245 Az a bizonyítási anyag releváns, amely 

alátámasztja vagy megcáfolja vagy gyengíti a tényállítást a perbe vitt kérdésekben.246 

A Rules rész által nem érintett kérdésekben a perbíróság eljárásjogát kell alkalmazni 

(Rules 1). 

Az ALI/UNIDROIT tervezetek jelentőségének megragadása a jelenlegi stádiumban igen 

nehéz, hiszen egy folyamatosan változó, fejlődő munkaanyagról van szó. Annyi 

mindenképpen megállapítható, hogy – a jelenleg leginkább a Woolf-reform utáni angol jogra 

emlékeztető megoldás – véglegesítése még bizonyosan hosszú évekbe telik, de az 

egységesítési törekvés eddigi eredményei és a megelőző összehasonlító jogi kutatás hozadéka 

önmagában is értékes mind a perjogtudomány, mind pedig a már folyamatban levő, ill. 

jövőbeni hasonló projektek számára.  

 

 

2.8. A határon átlépő okiratok problematikájának magyar vonatkozásai 

 

Jelen fejezet célja azon – eddig nem ismertetett – jellegzetességek és részletszabályok 

felvázolása, a szabályozás esetleges hiányosságainak vagy önellentmondásainak kimutatása, 

amelyek a határon átlépő okiratok problematikájának magyar szemszögből történő vizsgálata 

                                                
245 ALI/UNIDROIT, Introduction 11. p. 
246 ALI/UNIDROIT, Comments 53. p. 
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során felmerülnek. A korábbi fejezetek logikáját követve két nagyobb szegmensét érdemes 

elkülöníteni a problémakörnek: egyfelől a külföldi okiratok belföldön történő joghatás 

kiváltására való alkalmasságát, érintve az elismerés (és némiképp a végrehajthatóság) 

kérdését, illetőleg annak előfeltételeit; másfelől az Európai Igazságügyi Térségbe integrálódó 

Magyarországra érkező a bizonyításfelvételre irányuló megkeresések elintézésének mikéntjét. 

 

2.8.1. Külföldi okiratok joghatása Magyarországon 

Az Európai Tanács rendeleteinek közvetlen alkalmazhatósága miatt nincs szükség külön 

jogalkotói aktusra ahhoz, hogy azok a nemzeti jog részévé váljanak, tehát e tárgykörben 

jogszabály elfogadása nem válik szükségessé és tulajdonképpen lehetőség sincsen erre. 

Azonban végrehajtási típusú részletszabályok, kiegészítő szabályok megalkotására sor 

kerülhet. A közokiratok külföldi elismerését érintő Brüsszel-I és Brüsszel-II rendelet ilyen 

módon Európai Unióhoz történő csatlakozásunk óta a belső jog részének tekintendő. Így a 

korábbi fejezetekben taglaltak szerinti módon a Brüsszel-I rendelet hatálya alá tartozó polgári 

és kereskedelmi ügyek kapcsán az EU bármely tagállamában kiállított közokiratok247 

hazánkban – az ún. exequatur eljárást lefolytatását követően – minden további nélkül 

végrehajthatóvá válnak. Ugyanez persze fordítva is igaz, a Magyarországról „elszármazó” 

közokiratok más tagállamban történő végrehajthatóvá nyilvánítását illetően. A Brüsszel-II 

rendelet a házassági és a szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek kapcsán a végrehajthatóságon 

kívül az elismerés körébe is beemeli az okiratokat. Ez utóbbi ipso iure történik, azaz a 

rendelet alkalmazási körébe tartozó közokiratokat Magyarországon automatikusan, minden 

külön eljárás nélkül el kell ismerni, ugyanígy a magyar közokiratokat a többi uniós 

tagállamban. Ennek jogkövetkezményei gyakorlatilag a bizonyítékkénti felhasználás 

lehetőségében ragadhatók meg elsődlegesen, hiszen a jogalakító okiratok kapcsán a rendelet 

által meghatározott körben jelenleg nem találunk olyan okiratot, amely magyar közhitelű 

nyilvántartásba való bejegyzés alapját képezhetné. 

A rendeletek közvetlen alkalmazhatósága révén ezek a szabályok a csatlakozás 

pillanatában a belső jog részévé válnak. Ezt ugyan nem érinti, de mindenképpen szükség 

lenne a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet alkotta rendszer 

önellentmondásainak feloldására. Ugyanis a határozatok elismerése és végrehajtása kapcsán 

sikerült egy a közösségi joggal összhangban levő szisztémát kialakítani, melyet az említett 

                                                
247 A 1347/200/EK rendeletet felváltó 2201/2003/EK tanácsi rendelet hatálybalépését követően ez a megállapítás 
kiterjeszthető lesz azokra a nem közokirati formát öltő megállapodásokra is, amelyek a származási államban 
végrehajthatók. 
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norma szabályoz. Ezzel szemben a határozatok körén kívül eső közokiratok elismerésének és 

végrehajthatóságának kérdéséről hallgat a törvényerejű rendelet. A Brüsszel-I és Brüsszel-II 

rendelet természetesen enélkül is érvényre jut hazánkban, azonban ha szól a kérdéses 

jogszabály a külföldi határozatok joghatásainak kérdéséről, akkor logikus lenne az okiratok 

kérdését sem mellőzni, legalábbis a tagállamokból érkező okiratok viszonylatában. Ezt a 

hézagot valójában a rendelet tehát kitölti, de az egységes szemlélet végett, a jogkereső 

állampolgárok tisztánlátását és rendelet végrehajtását elősegítendő a részletszabályok 

kialakítása érdekében talán mégis egy kisebb módosítás lenne javallott.248 A külföldi 

határozat belföldi elismerhetősége rendszerint valamely más – peres, nemperes vagy 

közigazgatási – eljárásban vetődik fel, többnyire ún. előkérdésként,249 így ezt jellemzően az a 

bíróság vagy hatóság vizsgálja, amelynek eljárásában felmerül. Ez nem zárja azonban ki azt, 

hogy az érdekelt kérelmére külön (nemperes) eljárásban állapítsa meg a bíróság az 

elismerést.250 Ugyanez elmondható a Brüsszel-II rendelet által felölelt házassági vagy szülői 

felügyeleti joggal kapcsolatos közokiratokat (ill. a 2201/2003/EK tanácsi rendelet 

hatálybalépését követően egyes a rendelet hatálya alá tartozó megállapodást tartalmazó 

magánokiratokat) illetően is, a megoldás a rendelettel összhangban levőnek látszik. Éppen 

ezért az NmjTvr. 74. §-ában szabályozottakhoz kiválóan illeszthető lenne az okiratokra 

vonatkozó minimumszabályozás, talán csak a rendeletre utalással, egyúttal megjelölve az 

eljáró bíróságot.251  

A Brüsszel-I és Brüsszel-II rendeleteknek megfelelően rendezni kellene az okiratok 

végrehajthatóságának kérdését és részletszabályait is a Vht. 205-210.§-ainak a 

differenciáltabbá tételével, legalább a Brüsszel-I és Brüsszel-II rendeletre utalás beépítésével 

és ezek hatálya alá tartozó közokiratok végrehajtási záradékkal való ellátásával kapcsolatos 

rendelet által nem érintett technikai részletszabályok kidolgozásával. 

                                                
248 A tagállamokra vagy egyénekre nézve kötelezettségeket megállapító rendeletek közvetlenül alkalmazhatóak 
(ld. Alapszerződés 189. cikk) a tagállamokban, tehát külön aktus nem igényelnek ahhoz, hogy a nemzeti 
jogrendszer részévé váljanak. Mivel azonban a rendeletek mindegyike nem egyszersmind „önvégrehajtó” (self 
executing) természetű is, így elmondható, hogy a közösségi rendelet egy része további végrehajtási 
intézkedéseket igényelnek a tagállami jogalkotótól, és így válhatnak közvetlenül hatályossá. Ezt az Európai 
Bíróság számos ítélete is alátámasztja, ld. pl. az ún. Bussone ügyben (C 31/78), a Leonesio v. Italian Ministry for 
Agriculture and Forestry ügy: („Annak érdekében, hogy a közösségi rendeleteket valamennyi tagállam 
állampolgáraival szemben azonos érvénnyel alkalmazzák, azok az ország területén alkalmazandó nemzeti jog 
részeivé válnak, ami lehetővé teszi, hogy a 189. cikkben előírt közvetlen hatályuk oly módon működjön, hogy az 
egyénekkel kapcsolatos érvényesülését ne zavarják a helyi rendelkezések és gyakorlatok.” C93/71). KECSKÉS: 
260, 352-356. p. 
249 BRÁVÁCZNÉ / SZŐCS: 258. p. 
250 BURIÁN: 314. p. 
251 Mely utóbbit jelenleg a 2345/2001 (XI.22.) Korm. határozat melléklete tartalmazza. Mind a Brüsszel-I, mind 
a Brüsszel-II rendelet kapcsán a megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróságot (Budapesten a BKKB-t) 
jelöli ki az exequatur eljárás lefolytatására jogosultnak.   
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Külföldi közokirattá minősülést a kiállítónak egy külföldi államhoz való tartozása 

alapozza meg, azé az államé, amely a közhatalmat a közokirat kiállítása tekintetében rá 

ruházta. Így a Pp. értelmezése alapján külföldi közokiratok a külföldi bíróság, közjegyző vagy 

más hatóság által kiállított közokiratok, akkor is ha egy másik állam Magyarországra delegált 

konzuli tisztségviselője állította ki azt belföldön. Tehát nem a kiállítás helye válik ilyen 

módon az elhatárolás alapjává. De fordítva is igaz a tétel, a magyar külképviseleti hatóság 

által külföldön kiállított közokirat belföldinek számít. A jogirodalomban külföldi magánokirat 

a külföldön kiállított magánokirat,252 a Pp. ennél óvatosabban fogalmaz, külföldön kiállított 

magánokiratról beszél, azonban nem nevezi azt külföldi magánokiratnak. Mindenesetre a Pp. 

198.§ a magánokiratok tekintetében külföldi elemnek nem más állam polgára általi kiállítást 

tekinti, hanem a helyszínhez fűz jogkövetkezményeket a magánokiratok vonatkozásában. 

Az okirati bizonyítás során a lex fori kapcsolóelv érvényesül annyiban, az alaki és anyagi 

bizonyító erő tekintetében egyaránt a magyar okirati besorolás (közokirat, teljes bizonyító 

erejű magánokirat) szerint kerülnek elbírálásra.253 Ez a kapcsolóelvek vonatkozásában 

ismertetett nemzetközi felfogással is összhangban van, a bizonyító erő kérdésére, mint az 

eljárásjoghoz közelebb állóra tekintenek. A Pp. 195.§ (5) bek. a felülhitelesítéssel ellátott 

vagy az alól nemzetközi szerződés alapján mentesített külföldi közokiratokra a belföldi 

közokiratok szabályait rendeli alkalmazni. Az formai követelmények megléte tekintetében a 

kiállítás helye szerinti jog alkalmazandó. Ez mindenképpen nagyvonalúbb szabályozás a 

külföldön kiállított magánokiratokra vonatkozó regulákhoz mérten. Az alapját a külföldi 

állam hatóságaiba vetett bizalom és (ahol még van) a felülhitelesítés vagy az ezzel 

egyenértékű alakiság képzi. A magánokiratok viszonylatában már differenciáltabb a helyzet, 

ott ugyanis „locus regit actum” csak kiegészítő elvként érvényesül, tehát a teljes bizonyító 

erejű magánokiratkénti minősülés a Pp. vonatkozó előírásainak való megfelelés függvénye, de 

a jogügylet bizonyítása céljából kiállított okirat a kiállítási hely joga254 szerint fennálló 

bizonyító erejét akkor is megtartja, ha az előbbiekben emlegetett szabályoknak nem felel meg. 

Az előbbi kikötés gyakorlatilag megalapozottnak tekinthető, hiszen a teljes bizonyító erejű 

magánokirat követelmények feloldása ellen jelent ez biztosítékot, megakadályozandó, hogy 

                                                
252 GÁTOS: 787. p., FARKAS 1987A: 22. p., KENGYEL 2003C: 777-778.o. 
253 FARKAS 1987A: 20. p. 
254 A magyar Pp. a iura novit curia elvére alapozva nem engedi meg a külföldi jog bizonyítását. A gyakorlatban 
azonban gyakran kevés információval bír a bíróság az adott ország belső jogára vonatkozóan. A bíróság 
hivatalból tájékozódik a kiállítás helyének joga felől, ez adott esetben szakértői vélemény beszerzését is 
magában foglalhatja, de nincs elzárva a fél által e vonatkozásban előterjesztett bizonyítékok figyelembevételétől 
sem. A külföldi jogról a bíróság megkeresésére az igazságügyminiszter felvilágosítást ad. Amennyiben a fenti 
módon nem állapítható meg a külföldi jog tartalma, kisegítő jelleggel a magyar jog kerül alkalmazásra (NmjTvr. 
5. §). 
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egy esetleges enyhébb formai követelményeinek betartásával külföldön kiállított okirat 

belföldön teljes bizonyító erejű magánokirattá minősülhessen át. Üdvözlendő a kiegészítő 

szabály, mely az előbbiek szigorát hivatott oldani, ebben valójában a „hatáskiterjesztés” 

érvényesül, tehát az eredeti államból származó joghatásokat „hozza magával” az okirat. Az új 

Brüsszel-II (2201/2003/EK) rendelet kapcsán ugyan vitatott, hogy az elismerés 

hatáskiterjesztést vagy a belföldiek közokiratokkal egyenlő hatást eredményez-e, de a 

jogirodalom inkább az előbbi felé hajlik. Ez esetben mindenképpen problémás, az ellenkező 

álláspontra helyezkedve pedig kérdéseket vet fel a Pp. 198. § a) pontjának a jogügylet 

bizonyítása céljából kiállított okiratokra való korlátozódása. Ez ugyanis olyan akadályt 

képezhet majd a rendelet hatálya alá tartozó egyes okiratok ipso iure elismerése kapcsán, 

amelynek lebontását – pl. az a) pont kiterjesztésével legalább az említett rendelet 46. cikke 

által szabályozott nem közokirati formát öltő megállapodásokra vonatkozóan – legalábbis 

fontolóra kellene venni. 

A Pp. 195. § (5) bek. értelmében a külföldi közokirat akkor válik a belföldivel azonos 

értékűvé a bizonyítás szemszögéből, ha azt a kiállítás helye szerint illetékes magyar 

külképviseleti hatósága felülhitelesítette. A magánokiratok tekintetében alapvetően akkor 

kíván meg a Pp. 198. § felülhitelesítést, ha meghatalmazásról255 avagy a peres eljárás céljára 

kiállított nyilatkozatról van szó.256 Míg az előbbi esetben nemzetközi megállapodások 

feloldhatják a felülhitelesítési kényszert, addig az utóbb említett körben a törvény nem enged 

kivételt. E különbözőség nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy a nemzetközi 

egyezmények hagyományosan a közokiratok egy csoportját vonják ki a felülhitelesítést 

igénylő okiratok köréből. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy e szemlélet az uniós 

jogalkotás tükrében némiképpen túlhaladottnak mutatkozik már. A határozatokon túli 

közokiratok elismerésének kérdését is szabályozó Brüsszel-II rendelet nemcsak a 

felülhitelesítés kötelezettsége alól mentesíti a hatálya alá tartozó közokiratokat, de tilalmazza 

                                                
255 Tulajdonképpen a Pp. 195. és 198. § szabályait összevetve a külföldön kiállított meghatalmazásokra 
vonatkozó szabályokkal, valamint a bírói gyakorlattal, megállapíthatjuk, hogy külföldön két formában lehet a per 
vitelére vonatkozóan érvényesen meghatalmazást kiállítani: közokirati vagy hitelesített magánokirati formában. 
Az utóbbi forma mindenképpen felülhitelesítést igényel, míg az előbbi nemzetközi szerződés vagy viszonosság 
alapján mentesülhet ez alól. (Külföldön élő személy által a per vitelére adott meghatalmazás csak akkor igazolja 
a meghatalmazás megtörténtét, ha az arról kiállított okiratot a kiállítás helye szerint illetékes magyar 
külképviseleti hatóság felülhitelesítette. BH 1990. 453. I. A döntvény a magánokiratok vonatkozásában mondja 
ki a szerző álláspontja szerint a felülhitelesítés elmaradhatatlan voltát. A döntés alapjául szolgáló jogesetben egy 
amerikai közjegyző által hitelesített magánokiratba foglalt meghatalmazás szerepelt, melynek a felülhitelesítése 
elmaradt.) 
256 A korábbi perjogunk [1911-es Pp. 311. § (3) bek.] is a kiállítás helye szerinti jogot rendelte alkalmazni a 
külföldi okiratok közokirattá minősülés tekintetében azzal a könnyebbséggel, hogy a viszonosságra való tekintet 
nélkül a magyar közokirattal egyenrangra emelte őket. A magánokiratok vonatkozásában a 321.§ lényegében a 
maival azonos szabályokat tartalmazott. SÁRFFY: 21. p.  
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a tagállamok számára, hogy az eddig megszokott módon az okirat valódiságát biztosító 

bármilyen más alaki többletkövetelményektől (pl. apostille) tegyék függővé az elismerést. 

Minden ilyen típusú előírás a rendelet célját, az okiratok szabad áramlásának biztosítását 

akadályozná az Unióban. Éppen ezért az említett körben mindenképpen pontosításra 

szorulnának a közokiratok felülhitelesítését érintő szabályok. A rendeleti jogalkotási 

kompetencia ugyan az Alapszerződésre vezethető vissza, amely lényegében egy nemzetközi 

szerződésként is értékelhető, azonban a Pp. nemzetközi megállapodásokra történő utalása a 

fenti gondolatmenet tükrében nem egzakt. Két megoldás nyílik a korrekcióra: az uniós 

jogforrásokra történő általánosabb utalással való kiegészítés a mentesülés körében, vagy 

részletezettebb szabályozás kialakítása a fentiekben kifejtetteket a szükséges mértékben a Pp. 

szabályai közé beépítve. A szerző – tekintettel a rendeletek közvetlenül alkalmazható 

természetére is – egy általánosabb megoldás mellett foglalna állást, hiszen az uniós 

jogegységesítés iránya szemmel láthatóan afelé halad, az okiratok minél nagyobb köre elől 

lebonthatók legyenek azok az akadályok, amelyek a szabad áramlást és hatályosulást gátolják. 

A folyamatosan változó és gyorsan bővülő alkalmazási területre tekintettel inkább egy 

rugalmasabb szabályozás látszik kielégítőnek.  

Az említett körön kívül eső közokiratok vonatkozásában nem szükséges tehát a hatályos 

szabályok szerint a felülhitelesítés, amennyiben az alól két-257 vagy többoldalú nemzetközi 

szerződés mentesít.258 Utalnunk kell arra, hogy Magyarország részese az 1961-es hágai 

egyezménynek, amelynek szabályai részletesen elemzésre kerültek, ehelyütt nem ismételjük 

meg őket.259 Az egyezmény alkalmazási körébe tartozó okiratokon azt kell vizsgálnia a 

bíróságnak, hogy az tartalmazza-e az egyezménynek megfelelő hitelesítési záradékot 

(apostille-t).260  

A felülhitelesítéssel ellátott külföldi okiratok esetén a felülhitelesítés egyben bizonyítja az 

alaki kellékek meglétét is. A magyar külképviseleti hatóság által diplomáciai 

felülhitelesítéssel ellátott okirat esetében a bíróságnak általában azt nem kell vizsgálnia, hogy 

az okiratot mely külföldi szerv állította ki (hitelesítette).261 A felülhitelesítésre törvényi 

                                                
257 Kétoldalú jogsegélyszerződés áll fenn Magyarország és a következő államok között: Albánia (1960), Algéria 
(1976), Ausztria (1965), Bulgária (1966), Ciprus (1981), Csehország és Szlovákia (1989), Észak-Korea (1970), 
Finnország (1981), Franciaország (1980), Görögország (1979), Irak (1978), Kuba (1982), Lengyelország (1968), 
Mongólia (1968), Nagy-Britannia (1935), Olaszország (1977), Oroszország (1958), Románia (1958), Szíria 
(1986), Törökország (1988), Tunézia (1982), Vietnam (1986). Németországgal a korábban fennálló egyezmény 
1991-ben megszűnt, azóta a viszonosság érvényesül. 
258 A Pp. ugyan csak nemzetközi egyezményről beszél, de a gyakorlatban a viszonosságon alapítva is 
eltekinthetnek a felülhitelesítéstől. FARKAS 1987A: 22. p. 
259 Az 1973. évi 11. törvényerejű rendelet által került kihirdetésre. 
260 CompLEX CD Jogtár Pp. 195. § (5) bekezdéséhez fűzött kommentárja. 
261 A nemzetközi ügyek intézéséről szóló 8001/2001. (IK.4) IM tájékoztató 71. pontja. 
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felhatalmazás alapján valamely részes államba delegált magyar külképviseleti hatóság 

jogosult. Ez alatt nyilvánvalóan a követségek és konzulátusok értendők. Ez utóbbiak 

vonatkozásában a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény. 15.§ (1) és (4) bekezdése 

tartalmaz néhány részletszabályt: melynek értelmében a Magyarországon felhasználásra 

kerülő külföldi közokirat tekintetében felülhitelesítést végezhet a konzul, amennyiben a 

birtokában van a hatóság aláírás és bélyegző mintája. Ha kételye merülne fel az aláírás vagy a 

bélyegző valódiságát illetően, köteles megtagadni a felülhitelesítést. A nemzetközi ügyek 

intézéséről szóló 8001/2001. (IK.4) IM tájékoztató 71. pontja szerint a magyar külképviseleti 

hatóság az illetékes külföldi hatóság vagy a gyakolatban a legtöbbször külföldi közjegyző 

által kiállított, illetve hitelesített okiratot alapvetően oly módon hitelesíti felül, hogy az 

okiraton az illetékes külügyminisztérium aláírását és pecsétjét hitelesíti (diplomáciai 

felülhitelesítés). Az okiratnak a kiállítás helye szerint illetékes külügyminisztérium aláírásával 

és pecsétjével történő hitelesítésére (felülhitelesítésére) rendszerint az okirat kiállításának 

helye szerinti állam belső jogszabályaiban meghatározott hitelesítési láncolat eredményeként 

kerül sor.  

Előfordul, hogy egy államban egy másik állam külképviselet hatósága látja el 

Magyarország diplomáciai képviseletét, ennek a diplomáciai felülhitelesítése egyenértékű. 

Diplomáciai felülhitelesítésre lehetőség van olyan esetben is, ha az adott államban nem 

működik ugyan magyar diplomáciai képviselet, de ott akkreditálva van egy más államban 

tevékenykedő magyar külképviselet.262 Nincs azonban mód a külföldön kiállított okirat 

diplomáciai felülhitelesítésére, ha az okirat kiállítási helye szerinti állammal Magyarország 

nem ápol diplomáciai kapcsolatot, illetőleg, ha van ilyen kapcsolat, de az valamilyen okból 

kifolyólag szünetel és a magyar külképviseleti hatóság feladatát e vonatkozásban más állam 

külképviseleti hatósága sem látja el. Az ilyen államban kiállított okirat elfogadhatósága 

kérdésében a Pp. 199. § szerint a bíróság (közjegyző) mérlegelés alapján dönthet. 

Amennyiben szükségesnek tartja, az okiratot az elfogadhatóság kérdésében való állásfoglalás 

végett megküldi az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályának.263  

Minden olyan esetben, amikor az előírt felülhitelesítés hiányát tapasztalja a bíróság, az 

okirat nem minősül a perben közokiratként, hanem a Pp. 199.§ szerint szabad mérlegelés 

                                                
262 A nemzetközi ügyek intézéséről szóló 8001/2001. (IK.4) IM tájékoztató 74. pontja 
263 A Nemzetközi Jogi Főosztályának ilyen és hasonló tárgykörben mozgó állásfoglalásai nem kötelező 
jellegűek, egyfajta szakvéleményként értékeli az eljáró bíróság azt. Ld. még: GÁTOS: 777-778.o. 
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tárgya lesz.264 Szintén az egyszerű magánokiratként értékelendő az a 198.§ b) pont alá tartozó 

magánokirat, amelyet nem láttak el megfelelő módon felülhitelesítéssel. 

 

2.8.2. A külföldre delegált magyar diplomáciai képviselők által szerkesztett okiratok 

minősülése és egyes szabályai 

A Magyar Államot külföldön képviselő diplomácia szervezetek okiratai a kiállítás 

helyétől függetlenül magyar közokiratnak számítanak. A konzuli védelemről 2001. évi XLVI. 

törvény 14. § (1) bek. alapján az erre felhatalmazott konzuli tisztviselő a magyar állampolgár 

érdekeihez közvetlenül kapcsolódó jognyilatkozatokról vagy jogügyletekről – a 

végintézkedést is beleértve – konzuli okiratot állíthat ki, és a jogilag jelentős tényekről és 

körülményekről konzuli tanúsítványt készíthet, okiratról hiteles fordítást készíthet vagy a 

fordítás helyességét tanúsíthatja. Ezek a jogosítványok belföldön rendszerint a közjegyző 

hatáskörébe tartozó feladatok, így e jellegből adódóan az említett törvényhely további 

bekezdései a közjegyzőkről szóló törvény alkalmazását rendeli az konzulnak ezen 

okiratszerkesztői tevékenységére vonatkozóan, illetőleg a törvény deklarálja a konzuli okirat 

közokirat jellegét. A törvényi szabályozás alapját a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi 

bécsi egyezmény265 ill. a bilaterális konzuli egyezmények adják, melyek szerint a konzulok 

jogosultak okiratok készítésére és az okiratok hitelesítésére; a konzul által szerkesztett 

okiratok a közjegyzői okirattal, a konzuli hitelesítés pedig a közjegyző által kiállított 

tanúsítvánnyal azonos hatályú.266 A konzuli tisztviselő konzuli okirat készítési és konzuli 

tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KüM-IM 

együttes rendelet  rögzíti, hogy a fentiekkel kapcsolatos eljárása során a konzul kizárólag a 

törvénynek és a nemzetközi jogi szabályoknak van alávetve, nem utasítható. A konzul a 

közjegyzőkhöz hasonló módon nyilvántartást vezet a okiratokról és tanúsítványokról, a 

konzuli okirat eredeti példányát az a képviselet őrzi, ahol azt kiállították (6,11,13. § ). 

 

2.8.3. A külföldön felhasználásra kerülő magyar közokiratokkal kapcsolatos kérdések 

A magyar okiratok külföldön történő joghatás kiváltásárára alkalmassága kapcsán az 

iménti alfejezetekben és a korábbi fejezetekben foglaltak irányadók. Ehelyütt csupán néhány 

inkább technikai jellegű specialitás került ismertetésre. 

                                                
264 Felülhitelesítés hiányában a külföldi közokiratra nem alkalmazhatók a közokiratra vonatkozó rendelkezések, 
ez azonban az okirat bizonyítékként történő értékelését nem zárja ki [BH 1997. 546.].  
265 Kihirdetve az 1987. évi 13. törvényerejű rendelet által. 
266 HARSÁGI 2000: 387-390. p. 
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A külföldön történő felhasználásra, a bírósági, illetve más hatósági iratok hiteles 

kiadmányát, vagy másolatát adják ki, azonban ezeket is csak az arra jogosultaknak.267 A 

közjegyző a közokirat eredeti példányát köteles őrizni – és újabban egy központi elektronikus 

levéltárba is archiválni – az ügyfelek számára a közjegyzőkről szóló törvény vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően hiteles kiadmányt vagy hiteles másolatot bocsát rendelkezésre. 

Hazánkban az apostille-t igényló okiratokat az igazságügyi szervek által kiállított okiratok 

és hitelesítések tekintetében az igazságügyminiszter, a más szervek által kiállított okiratok 

tekintetében pedig a külügyminiszter látja el hitelesítési záradékkal és tartja nyilván (NmjTvr 

3.§). A felülhitelesítés témakörében többször emlegetett hitelesítési láncolat elemei 

Magyarországon a következőképpen alakulnak. A bírón (ügyintéző) névaláírását a külföldi 

felhasználásra szánt bírósági okiratokon a bíróság elnöke hitelesíti. Minden külföldön 

felhasználni kívánt közokiraton, így a bíróság, közjegyző által ügykörében, a megszabott 

formában elkészített iratokon, vagy az általuk hitelesített okiratokon, valamint az Országos 

Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített és az okirathoz csatolt hiteles 

fordításon (fordításhitelesítést) a pecsét és az aláírás (még nem diplomáciai) felülhitelesítését 

az IM Nemzetközi Jogi Főosztálya végzi. Az OFFI esetében eljárhat a külügyminisztérium is. 

Az Igazságügyminisztérium pecsétjét és az aláírást a Külügyminisztérium még felülhitelesíti, 

majd ezt látja el diplomáciai felülhitelesítéssel annak az államnak a Magyarországon 

akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviselete, amely államban az okiratot bírósági vagy 

más hatósági eljárásban felhasználni kívánják az érdekeltek.268  

 

2.8.4. Bizonyításfelvétel külföldön magyar peres eljárás kapcsán és külföldi bíróság 

általi bizonyításfelvétellel kapcsolatos megkeresések teljesítése 

A közvetlenség elve megköveteli, hogy a bizonyítási cselekményeket főszabályszerűen a 

perbíróság folytassa le. Belföldön a perhatékonysági szempontok alapján tehető ez alól 

kivétel. Külföldi viszonylatban pedig más államok területi felségjoga szab határt a perbíróság 

ilyen jellegű cselekményeinek, melyre a nemzetközi egyezményen (pl. 1954. február 1-jén a 

polgári eljárásjog tárgyában kötött hágai egyezmény)269 vagy viszonosságon alapuló270 

jogsegély intézménye nyújt orvoslást. Az állami szuverenitásból fakadó korlátokat újabban az 

1206/2001/EK tanácsi rendelet töri át az Európai Igazságügyi Térségben bizonyos mértékben.  

                                                
267 A nemzetközi ügyek intézéséről szóló 8001/2001. (IK.4) IM tájékoztató 17. pont. 
268 8001/2001. (IK.4) IM tájékoztató 76-78. pontok. 
269 Az 1966. évi 8. tvr. hirdette ki. 
270 A viszonosság fennállása tárgyában az igazságügyminiszter döntése kötelező jellegű [Nmjtvr 67.§ (1) bek.]. 
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Az okirati bizonyítás kapcsán a jogsegély igénybevételére gyakorlatilag akkor kerülhet 

sor, ha az okirat beszerzése ily módon oldható meg külföldről, valamint azokban a Pp. 194. § 

(1) bek. szerinti esetekben, amikor az okiratot a nagy terjedelme vagy egyéb okból nem lehet 

a bíróság elé vinni, esetleg ez aránytalanul nehéz vagy költséges lenne, ami a helyszíni 

megtekintést teszi szükségszerűvé, esetünkben külföldön. Tulajdonképpen célszerű lehetne a 

mozgatható okiratok esetében is, hogy az okiratot a kiállítás helyének államában vizsgálja 

meg azt egy ottani bíróság – különösen a 198.§ a) pontja szerinti magánokiratok tekintetében 

– hiszen a vélhetően zömmel a kiállítás helyének hivatalos nyelvén készülő okiratot 

könnyebben megértené és a saját jogát jobban ismeri, aminek bizonyos esetben van 

jelentősége az okirat bizonyító erejének megítélésénél. E megoldást a rendelet lehetővé teszi, 

habár valamelyest ellentétben áll a közvetlenség elvével és ellene hat az a tény is, hogy az 

okirat magyar perbeli minősülése sok esetben a lex fori elve alapján ítélendő meg [Pp. 195. § 

(5) bek, 198. § első mondata]. Mindazonáltal az adott eset körülményei folytán előállhat olyan 

helyzet, amely ilyenkor is a közvetlenség elvének háttérbe szorításával egy ilyen megoldást 

alkalmaznak. Az okiratot külföldön birtokló személlyel szemben magyar bíróság 

kényszerintézkedést nem foganatosíthat, ez mindenképpen egy külföldi bíróság közbejöttét 

eredményezi, mégpedig a klasszikus jogsegély formájában: megkeresés alapján a külföldi 

bíróság által lefolytatott bizonyítási cselekmény útján. 

A jogsegély az említett rendelet hatálybalépésével az EU tagállamai számára két irányt 

vett: a klasszikus megkeresés útján lefolytatott bizonyításfelvétel mellett egy behatároltabb, a 

külföldi bíróság által a tagállam területén közvetlenül lefolytatott bizonyításfelvétel is helyet 

kapott. Ennek részleteit a vonatkozó fejezetben ismertettük, itt csak a magyar jogrendbe való 

beilleszkedése tárgyalandó. A rendelet közvetlen alkalmazható, emiatt szabályainak a belső 

jogban való megismétlése szükségtelen. Egy jogszabályon belül érdekes különbség figyelhető 

meg – jelen rendeletet a Brüsszel-I és Brüsszel-II rendeletek kapcsán leírtakkal összevetve – a 

jogtechnikai megoldásokban. Ez esetben ugyanis helyesen úgy közelítette meg a jogalkotó a 

kérdést, hogy az Nmjtvr 68.§-át két szakasszal kiegészítve utalt a rendelet létezésére és 

alkalmazhatóságára és kidolgozott néhány elengedhetetlen részletszabályt. Az Európai Unió 

tagállamaiból a rendelet hatálya alá tartozó bizonyításfelvétel iránti megkeresések teljesítését 

a megyei bíróságok székhelyén működő helyi bíróságok hatáskörébe utalja.271 Az okirati 

bizonyítással kapcsolatos bizonyításfelvétel a 68. § (6) bek. c.) pontja alá tartozóként azon 

bíróság illetékességébe tartozik, amelyik területén a bizonyítás a legcélszerűbben 

                                                
271 Ld. még 1147/2002 (IX.4.) Korm. határozat. 
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eszközölhető.272 Nem utal azonban a módosított Nmjtvr. arra, hogy a külföldi bíróság általi 

közvetlen bizonyításfelvétel iránti megkeresés esetén, mely szervet kell ún. központi szervnek 

tekinteni, ahová ezek a megkeresések érkezhetnének. A 67.§ (1) bekezdés a bíróságoknak az 

Igazságügyi Minisztérium közbeiktatásával történő kommunikációját említi, ami valójában 

már csak a tagállamokon kívüli államok bíróságai viszonylatában érvényes, hiszen a rendelet 

alapján a bíróságok közvetlen kapcsolattartása biztosított. Az 1147/2002 (IX.4.) Korm. 

határozat rendelkezései töltik ki ezt a hézagot, a 1206/2001/EK rendelet kapcsán szintén az 

Igazságügyi Minisztériumot jelölve meg központi szervként. Célszerűnek tűnne, ha ezeket a 

rendelkezéseket az Nmjtvr. szabályrendszerébe illesztené a jogalkotó.  

A nemzetközi ügyek intézéséről szóló 8001/2001. (IK.4) IM tájékoztató 14. pontja szerint a 

bíróság az idegen nyelvű megkeresés tárgyában ugyanúgy intézkedik, mintha magyar nyelvű 

lenne. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges nyelvismerettel vagy más miatt 

szükségesnek tartja, hiteles fordítást készíttethet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 

Irodával (OFFI).  A Pp. 6. §-ára utalva megállapítja a tájékoztató, hogy a bíróság a peres és 

nemperes eljáráson kívül is kizárólag a magyar nyelvet használja, intézkedéseit magyar 

nyelven teszi meg. Ez a megállapítás azonban szintén nem látszik összhangban állónak a 

bizonyításfelvételről szóló rendelettel, amely szerint alapvetően a megkeresett bíróság 

államának hivatalos nyelvén kell a megkereséseket szövegezni. Nem jelentenek gondot a 

beérkezett megkeresések, ha a kommunkáció nyelve a magyar,273 azonban fordított esetben a 

szintén intézkedésnek számító külföldre irányuló megkereséseket a bíróság az adott ország 

nyelvén vagy az általa elfogadottként megjelölt más nyelven köteles továbbítani. 

A korábbi fejezetek egyikében taglalt „bizonyítékimport” megengedettségét vizsgálva arra 

a következtetésre juthatunk, hogy a magyar Pp. sem zárkózik el ettől a lehetőségtől, de csak a 

fél önkéntes vállalásra alapítottan olyan esetben válik lehetővé, ha a nemzetközi egyezmény 

és viszonossági gyakorlat hiánya teszi szükségessé. Ilyenkor a fél a bíróság által kitűzött 

határidőn belül gondoskodik arról, hogy a szükséges bizonyítást lefolytassák az adott 

államban – ami kizáró rendelkezés hiányában okirati bizonyítás is lehet – és ennek 

eredményét közokirati formában a bíróság elé terjessze (Pp. 204.§). A közvetlenség háttérbe 

szorulása a megoldás hátránya.  

                                                
272 Ez azon alapul, hogy a rendelet lehetővé teszi valamelyest a hatáskör centralizálását, hiszen a megkeresések 
teljesítése bizonyos értelemben speciális szakértelmet igényel a külföldi bíróságokkal való kapcsolattartás 
tekintetében. Nem szükséges azonban a bíróságnak a megkereső bíróság államának jogát ismernie, hiszen 
rendszerint a lex fori elve alapján folytatja le a bizonyítást. Forrás: a 2003. évi XXX törvény Általános 
indoklásának II. pontja, és a 5. §-hoz fűzött magyarázat. 
273 Az 1147/2002 (IX.4.) Korm. határozat rendelkezései szerint a magyar bíróság magyar és angol nyelven 
fogadja el a postán, telefaxon vagy e-mailben érkező megkereséseket. 



III. AZ OKIRATI BIZONYÍTÁS ÉS A MODERN TECHNIKA 
 
 
3.1. A XXI. század másik nagy kihívása és lehetősége: az elektronikus környezetbe helyezett 

dokumentum megjelenése 

Az információs és kommunikációs technika rohamos fejlődése új távlatokat nyit 

információcsere területén is. A gondolatiság, az információ az okirat fogalmának igen fontos 

építőeleme minden modern perjogi rendszerben, a gondolattartalom elektronikus úton történő 

rögzítése, feldolgozása és továbbítása mára mindennapjaink szerves részévé vált. A papír 

környezettől függetlenedő „dematerializált okirat” elterjedése és a jogi szabályozottság igénye 

az Internet használatának elterjedéséhez köthető, hiszen a kontinenseket is összekötő 

világháló optimális közvetítő közege a nagymennyiségű és gyors információcserének.  

„Az elektronikus jelek bináris kódokba rendeződve üzeneteket közvetítenek számítógépek 

között elektronikus úton, amelyek tartalmazhatnak jogilag releváns nyilatkozatot.”1 

Amennyiben azt kívánjuk elérni, hogy ez az információcsere az érvényes jognyilatkozatok 

formáját is magára ölthesse, ezáltal jogi kötöttséget keletkeztessen, szabályoznunk kell az 

elektronikus környezetben létrejött jogviszonyokat. Ennek oly módon kell történnie, hogy a 

nemzeti jogok által egyes jogügyletek kapcsán előírt formai követelmények is teljesíthetőek 

legyenek, illetőleg ilyenek hiányában az elektronikus formában létrejött „okiratok” a jobb 

bizonyíthatóságot eredményezhessék. 

Az elektronikus kereskedelemnek számos megvalósulási formája lehetséges, (pl. 

webáruházak honlapjain történő vásárlás, számítógépes programok beszerzése stb.), egyes 

esetekben a teljesítés is ebben a közegben történik (pl. elektronikus fizetés vagy software 

letöltése közvetlenül a világhálóról stb.), de e kettő el is válhat egymástól. Mivel az 

elektronikus kereskedelem nem minden fajtája igényli az okirati formát – akár egy 

„egérkattintással” is érvényesen létrejöhet. Számunkra az ezzel összefüggő jogi kérdések egy 

szegmense válik kiemelkedő jelentőségűvé: az elektronikus dokumentumok2 útján történő 

nyilatkozattétel, amely viszont nem korlátozható csupán az elektronikus kereskedelem 

területére, hiszen számos más jellegű jogügylet megkötése, jognyilatkozat megtétele 

lehetséges elektronikus formában.  

                                                
1 KONDRICZ/TÍMÁR 2000: 94. p. 
2 Az elektronikus okirat fogalmának kerülése, ill. elektronikus dokumentum kifejezéssel történő felváltása e 
fejezetben tudatos, hiszen nem minden ország perjoga fogadta be az elektronikus formában készült 
nyilatkozatokat a perjogi okirat fogalomkörébe. Itt szükséges azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az 
elektronikus dokumentum fogalom a magyar jogban az elektronikus okirat fogalmát is magában foglaló, de a 
nem szöveges jellegű elektronikus aláírással ellátott adatokat is lefedi. 
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Az elektronikus kereskedelem fejlődéséhez feltétlenül szükséges a hitelesség és 

sérthetetlenség biztosítása a nyílt hálózati kommunikációs technológiák használata esetén.3 A 

térben egymástól távol tartózkodó kereskedelmi partnerek biztonságos ügyletkötéséhez 

elengedhetetlen a megfelelő jogi környezet megteremtése: az ügyletek gazdasági súlya, 

valamint jogi következményei miatt ezen a területen már mindenképpen kevésnek bizonyul az 

Internet használatával kapcsolatban a felhasználók által kialakított önszabályozó rendszer. 

Általánosságban megfogalmazható az a kívánalom, hogy a jogi szabályozás fejlődése kövesse 

az új technológiákat, valamint a gazdasági élet dinamikus változását. Az elektronikus úton 

megkötött online ügyletek szabályozását – az ügyletkötés körülményeiből, a technikai 

környezet eltérőségéből adódóan – nem lehet a hagyományos ügyletekkel azonos módon 

kezelni. E tekintetben a legnyilvánvalóbb példa az elektronikus aláírás.4 Az említett 

jogintézménynek ugyanis be kell töltenie a hagyományos aláírás funkcióit, ami miatt – a fent 

említett specifikumokat is figyelembe vevő – külön jogi szabályozást igényel. A világ legtöbb 

államában már elfogadásra került az elektronikus kereskedelemre és a hozzá szervesen 

kapcsolódó elektronikus dokumentumokra (okiratokra), valamint az elektronikus aláírásra 

vonatkozó törvények, vagy már tervbe vették ennek az új technikai lehetőségnek a megfelelő 

joghatásokat is kiváltó alkalmazásával kapcsolatos jogi keretek megalkotását. E törekvésben 

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió tagállamai jártak az élen. 

A papír-alapú iratok részbeni „halálát” jelentő, azokat felváltó elektronikus iratok számos 

előnnyel rendelkeznek a hagyományos megfelelőjükkel szemben, így pl. a távollévő felek 

közötti elektronikus ügyletkötés nemcsak gyorsabb, de – már kiépített infrastruktúra esetén – 

bizonyos szempontból költségkímélő lehet, gondoljunk csak a hosszabb terjedelmű, nagy 

példányszámú papír alapú szerződések előállítási költségeire, nem beszélve a szerződő feleket 

terhelő utazási stb. költségekről, illetőleg a földrajzi akadályok leküzdéséhez szükséges, 

tulajdonképpen az üzleti tevékenység szempontjából többnyire „kieső” idő alatt nem 

realizálható jövedelmekről, mint elmaradt haszonról. A papírtakarékosság mellett szólni kell a 

gyors iratkezelésben jelentkező előnyökről is, melyek lényege a helyhez nem kötött lehívási 

lehetőségben, valamint helytakarékos archiválásban ragadható meg. 

 

 

 
                                                
3 2000. áprilisában a Kormány részére a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter, valamint az 
Igazságügyminiszter által készített előterjesztés az elektronikus aláírás és irat szabályozásának koncepciójáról és 
az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedésekről (a továbbiakban: előterjesztés) 2. p. 
4 DOWNING/ MCKEAN 
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3.1.1. Az aláírás rendeltetése és a funkcionális ekvivalencia kérdése 

Az elektronikus környezetben az elektronikus kereskedelem megoldásai a kivitelezési 

módok és eredmények tekintetében igen eltérőek lehetnek az írásbeliségen alapuló 

módszereknél megismertektől. Az adaptálás ezért csak a funkcionális ekvivalencia elvét 

követve történhet: az elektronikus aláírásnak – amely valójában a klasszikus értelemben nem, 

csak a fenti elvet szem előtt tartva nevezhető aláírásnak – azonos rendeltetés betöltésével az 

elektronikus környezetben ugyanazt a joghatást kell kiváltania,5 mint a tradicionális 

ellenpárjának. 

Az elektronikus kommunikáció hitelességének problémája jogi szempontból az emberi 

kézírás hiányára vezethető vissza. A hagyományos, papír alapú nyilatkozatok tekintetében az 

emberi kézírást tekintik a hitelesség alapjának, ugyanis a kézi aláírás az egyediségéből 

adódóan alkalmas arra, hogy az aláíró személyét egyértelműen, egyedileg azonosítsa.6 Abban 

tehát mindenképpen megegyeznek a szakemberek, hogy a technológiai akadályok 

megszüntetése mellett törekedni kell arra: az alkalmazott eljárással szembeni feltétlen 

követelményként szerepeljen, hogy az adott módszerrel létrehozott elektronikus aláírás 

betöltse mindazokat a funkciókat, amelyek a hagyományos aláíráshoz is kapcsolódnak. Az 

elektronikus aláírás a hozzá kapcsolódó eljárásokkal7 (pl. időbélyegző8) együtt alkalmas 

legyen arra, hogy biztosítsa az aláíró egyértelmű azonosíthatóságát, az aláírás 

letagadhatatlanságát, továbbá az elektronikus irat integritását, annak kimutathatóságát, hogy 

a tartalma nem változott,9 mióta az elektronikus aláírás birtokosa az aláírását elhelyezte az 

iraton. A megváltoztathatatlanságba beleértendő az is, hogy maguk a nyilatkozattevők is csak 

jogszerűen módosíthassák, amely mellett a jognyilatkozatok hitelesek és a bennük foglaltak 

bizonyítására alkalmasak maradnak.10 

 

                                                
5 KONDRICZ/TÍMÁR 2000: 85-86. p. 
6 SZILÁGYI:  6-7. p. 
7 Az Európai Parlament és Tanács 1999/93/EK sz. irányelve szerint az ilyen szolgáltatások meghatározását nem 
szabad leszűkíteni a tanúsítványok kibocsátására és kezelésére, ide tartozik minden olyan szolgáltatás is, amely 
az elektronikus aláírást alkalmazza, vagy azzal összefügg (pl.: az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó 
nyilvántartási szolgáltatások, időbélyegző szolgáltatások, könyvtárszolgáltatások vagy konzultációs 
szolgáltatások). 
8  Időbélyegző (time stamp): a dokumentumhoz – hitelesítési szolgáltató által – hozzárendelt időadat, amely 
egyértelműen és megbízhatóan jelzi a dokumentum elektronikus aláírásának időpontját. 
9 „A digitális aláírás biztosítja a vele aláírt irat sértetlenségét, bizonyos értelemben védi az irat integritását. […] 
oly módon védi, hogy ha megsérül a dokumentum, akkor a digitális aláírás már érvényét veszti.” SÍK: Magyar 
Távközlés 4/2000.sz. 
10 BUDAI: 24. p. 
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Az UNCITRAL elektronikus kereskedelemre vonatkozó modelltörvénye alapján a papír-

alapú iratok funkcióinak figyelembevételével az elektronikus aláírásnak a következő 

feladatokat kellene betöltenie: 1. az aláíró személy azonosítása, 2. bizonyosság nyerése arról, 

hogy az a személy vett részt személyesen az aláírásban, aki erre jogosult, 3. az aláíró 

személyének a dokumentum tartalmával való összekapcsolhatósága.  

A hagyományos kézírásos aláírás mellé sok esetben más eljárásokat is megkövetelnek a 

nemzeti jogok, mint pl. bélyegző, szárazbélyegző stb. használata. Ezek az eljárások a 

hagyományos aláírás fent említett szerepének betöltését hivatottak elősegíteni. A fentiekre 

tekintettel – mivel az elektronikus aláírástól is ezeknek a funkcióknak a betöltését várjuk el – 

az ilyen típusú aláírások vonatkozásában is olyan biztonságos eljárások11 kidolgozása 

szükséges, amely megalapozottá teszi, hogy az elektronikus aláírás jogilag egyenértékűvé 

válhasson a hagyományos kézírásos aláírással. 

 

3.1.2. Az aláírási mechanizmus digitális környezetben  

A technológia biztonságával kapcsolatos kérdések döntő jelentőségűek, mivel ezen 

nyugszik az elektronikus okiratba vetett bizalom és ennek hiányában az elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus dokumentumhoz fűzött bizonyító erő megalapozatlan. A biztonsággal 

kapcsolatos vizsgálódás során megállapíthatjuk, hogy nem minden technológia felel meg a 

követelményeknek, emellett a technológiával kapcsolatos problémákon túl időközönként 

emberi mulasztások is okoznak bizalmatlanságot. A informatikával foglalkozó szakemberek 

biztonságosnak tartják az általánosan elterjedt nyilvános kulcsú (ún. Public Key Infrastructure 

– PKI) technológiákat, de az informatika területén tapasztalt rohamos fejlődésre való 

tekintettel a kulcsok határozott ideig érvényesek és nem kizárt, hogy az újonnan kiadott kódok 

hosszát pedig folyamatosan növelni fogják. E technológia népszerűsége és a belé vetett 

általános bizalom azonban nem teszi egyeduralkodóvá az „elektronikus aláírás piacán”. Ezt 

                                                
11 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Guide to Enactment 53. pont. Annak meghatározásánál, 
hogy a módszer megfelelő avagy megbízható-e pl. a következő jogi, technikai és gazdasági (kereskedelmi) 
tényezőket kell számba venni és megvizsgálni: a felek által használt eszközök kifinomultsága, a kereskedelmi 
aktivitásuk természetét, a felek között létrejött ügyletek gyakorisága, az ügyletek fajtája és az értéknagyság, az 
aláírással szemben támasztott követelményeket az adott jogi környezetben, a kommunikációs rendszer 
adottságai, a hitelesítési szolgáltatók eljárása során tapasztalható engedékenység, a hozzáférhető hitelesítési 
szolgáltatók száma, a kereskedelmi szokások és gyakorlat, a jogosulatlanul küldött üzenetek elleni 
mechanizmusok létezése, az elektronikus üzenetben küldött információ fontossága és értéke, az alternatív 
azonosítási módszerek általános elfogadottsága az adott területen, más releváns tényezők. UNCITRAL Model 
Law on Electronic Commerce, Guide to Enactment 58. pont 
Szilágyi Károly szerint biztonságosnak nem nevezhető, könnyen megváltoztatható elektronikus aláírásnak 
tekintendők különösen a következők: „szövegek, elektronikus levelek végére írt név, a kézi aláírás képének 
elektronikus képként szöveghez csatolása, számítógépes file-ba beírt név, azonosító, digitális képben elhelyezett 
ún. digitális vízjel.” SZILÁGYI: 1. p. 
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hivatott elősegíteni a fontosabb nemzetközi dokumentumok mindegyikében rögzített és 

számos nemzeti jogban visszaköszönő technológia-semlegességi elv is, melynek lényege 

abban keresendő, hogy egy meghatározott eljárás kijelölése nélkül, az általános standardok 

meghatározásával kívánják az elektronikus aláírási folyamat biztonságát megteremteni.  

A nyilvános kulcsú eljáráson túl széles körben ismertek még az ún. biometrikus 

azonosítási eljárások, amelyek a biztonság fokozása érdekében egyébiránt kombinálhatók is 

az előbbivel. A metódus az ember megváltoztathatatlan biológiai jellemzőin alapszik pl. az 

arc, ujjlenyomat, kézgeometria, retina véredényei paramétereinek elemzésén, amelyek egy 

életen át jellemzik az adott embert és normál körülmények között nem változnak meg. Az 

ilyen típusú azonosítási eljárások alapozhatók nem ennyire stabil jegyekre is, mint a hang, 

vagy a mozgás (a kézírás vagy gépelés) dinamikája és egyéb jellemzői, melyek a korral, 

pszichés, fiziológiai és egyéb tényezőkkel bizonyos mértékben változhatnak.12 Biometrián 

alapuló eljárások elsődleges kockázata abban keresendő, hogy – az utóbb említettek miatt – a 

mérési, illetve felismerési módszereknél a programok úgy lettek kialakítva, hogy egy 

bizonyos mértékű toleranciát engednek. Ezen felül a módszer elterjedését gátló nem 

mellőzhető körülmény a költséges volta. 

A terminológia pontosítása végett szólnunk kell az elektronikus és digitális aláírás 

fogalmának különbözőségéről. Az elektronikus aláírás minden ismert technológián alapuló 

aláírást felölelő gyűjtőfogalom, melynek a nyilvános kulcsú eljáráson alapuló digitális 

aláírások pusztán egy szeletét adják.  

A PKI technológián alapuló digitális aláírás „egy matematikai algoritmussal előállított 

bitsorozat”.13 A 70-es években fejlesztettek ki olyan matematikai eljárásokat, amelyek 

használatával az aláírás funkciói az elektronikus forma esetén is betölthetők.14 A nyilvános 

kulcsú eljárás két különböző, de matematikailag kapcsolatban álló kulcs használatán, egy ún. 

aszimmetrikus kódolási-dekódolási metóduson15 nyugszik. Az ún. titkos vagy magánkulcs 

(private key) segítségével aláírt üzenetet a nyilvános kulccsal (public key) lehet visszafejteni. 

A két kulcs valójában egy-egy digitális jelsorozat. A magánkulcs csak az aláírásra jogosult 

számára hozzáférhető, titokban tartása a magánkulcs tulajdonosának kötelezettsége – 

ugyanúgy, mint a bankkártyák négyjegyű azonosító kódja tekintetében, itt is a tulajdonos 

                                                
12 WRITZ: 130. p. 
13 ALMÁSI: 27. p. 
14 FUCHS: 3. p. 
15 Az ún. szimmetrikus kódolási módszerek nem alkalmasak az aláíró biztonságos azonosítására, hátrányaik a 
következőkben érhető tetten: a kommunikáció szereplői (mindketten vagy többen) ugyanazt a kulcsot használják, 
amelyet egy biztonságos csatornán keresztül előzetesen egyeztetni kell. A többek előtt ismert kulcs alkalmatlan a 
nyilatkozó személyének egyértelmű azonosítására, utólagos bizonyítására. 
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köteles védekezni az illetéktelen felhasználás, hozzáférés ellen.16 Az aláírási kód 

továbbadásától való tartózkodás azért nagyon fontos, mert a hagyományos aláírással szemben 

itt nem (vagy legalábbis nagyon nehezen) lehet utólag bizonyítani, hogy az aláírást esetleg 

jogosulatlan használta. A magánkulcs tárolása többféle módon képzelhető el, pl. chipkártyán, 

ún. intelligens kártyán, floppy, a winchesteren titkosított file formájában. A floppyn vagy 

winchesteren tárolás nem kimondottan biztonságos, ennél jobbnak ígérkezik az ún. intelligens 

kártya, amely PIN kóddal vagy valamilyen biometriai eljárással aktiválható.17 

A nyilvános kulcs bárki számára hozzáférhető, jellemzően az aláíró személyétől vagy az 

eljárás biztonságát megteremtő harmadik szereplőtől, a hitelesítési szolgáltató adatbázisából 

szerezhető be. A megfelelő biztonságú digitális aláírási folyamat a küldő és a címzett 

személyén kívül tehát feltételez egy harmadik személyt: a hitelesítési szolgáltatót,18 amely 

elektronikus tanúsítványt19 (certificate) állít ki hitelesítve ezzel az aláíró személyét, az 

elektronikus üzenetet, iratot.  

A magánkulccsal szemben az a követelmény, hogy egyértelműen azonosítsa az aláírót. A 

kulcspár mindkét tagja egy-egy hosszú és egyedi szám, amelynek létrejöttében a véletlen 

számgeneráláson túl, bizonyos matematikai műveletek sorozata játszik szerepet.20 A digitális 

aláírás létrehozatala technikailag a kulcspár egymáshoz rendelésével történik, a két kulcs 

azonos kulcsgenerálási eljárásból származik, összetartoznak, de egymásból nem 

következtethetők ki.21 A kulcsgenerálás a PKI technológiánál egy gyors kulcsszámításon 

alapszik, mely gyakorlatilag csak az egyik irányba végezhető művelet, legalábbis a tudomány 

és technika mai szintjén. Ehhez jellemzően egy ún. RSA22 algoritmust használnak, amely a 

faktorizáció problémáján alapszik. Azaz a prímtényezőkre bontásén, azon a tényen, hogy a 

prímszámok szorzataként könnyen előáll az eredmény, ennek visszaszámítása azonban még 

kisebb számok esetén is viszonylag nehéz lehet, egy megfelelően nagy szám esetén pedig az a 

                                                
16 Az aláírás ún. kompromittálódása (elvesztés, ellopás stb.) „által okozott veszélyek csökkentésére, 
kiküszöbölésére sok technika létezik. Ezek egyike az, hogy a digitális aláírás felhasználhatósága időben eleve 
korlátozott.” SÍK: Digitális aláírás, elektronikus aláírás, Magyar Távközlés 4/2000. sz. 
17 A biztonság fokozásának igénye a biometrikus és PKI technológiák kombinálása mellett szól, de a 
költségtényezők a megoldás ellen hatnak. A felhasználó azonosításának megvalósítása egyébiránt a következő 
módokon képzelhető el: 1. tudás alapú azonosítás (pl. jelszó, PIN kód), 2. birtok alapú azonosítás (pl. chip 
kártya), 3. tulajdonság alapú azonosítás (biológiai jellegzetességek). A legjobb kombináció a kétkomponensű 
módszer pl. egy biometriai  és egy birtok alapú azonosító rendszer együttes alkalmazása útján érhető el. ALMÁSI: 
76, 78. p. 
18  Hitelesítési szolgáltató: jogi személy, amely tanúsítványokat bocsát ki, illetve más elektronikus aláírásokkal 
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Ld. elektronikus aláírásról szóló irányelv 2. cikk 11. p. 
19 Tanúsítvány: elektronikus formájú nyilatkozat, amely egy aláírás ellenőrző adatot egy személyhez kapcsol és 
igazolja az illető személyazonosságát. Ld. irányelv 2. cikk 9. pont. 
20 BORGES: 51. p. 
21 ALMÁSI: 72-73. p. 
22 Az algoritmus kifejlesztőinek neve után: Rivest, Shamir és Adleman. 
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lehetőségek sokasága23 és az időtényezők miatt ellehetetlenül. A prímszámokat a kulcspár 

előállításához használják. A magánkulcs elvileg a faktorizálással lenne visszafejthető, de erre 

jelenleg nincs megoldás a szakemberek szerint vagy legalábbis napjaink legnagyobb 

teljesítményű számítógépei hálózatának segítségével is hihetetlenül hosszú időt és tetemes 

költséget emésztene fel.24 

Az aláírás készítését és annak ellenőrzését a felhasználói szoftverek végzik egy komplex 

matematikai folyamat keretében, amely folyamatba a felhasználó nem „lát bele”, a folyamat 

rejtve marad előtte, így az aláírás készítés és ellenőrzés – a fent leírt automatizmus miatt – 

mindössze az ún. felhasználói szintű számítógépes ismeretek elsajátítását követeli meg. A 

háttérben zajló folyamatok lényege a következőképpen írható le: „az aláírás-készítő eljárás 

gyakorlatilag egy nyilvános kulcsú kódoló algoritmus, amely a lenyomatot az aláíró 

magánkulcsával kódolja.”25 Az egész szöveg kódolása az aláírással lassú folyamat lenne, 

amely az elektronikus kereskedelemben nem kívánatos, így egy matematikai transzformáció 

segítségével az aláírandó elektronikus információból nyert, a szöveget reprezentáló ún. Hash-

érték az, amit az aláíró szignál. Ez az üzenetből képzett, az üzeneteknél rövidebb számérték 

(bitsorozat) – „amit az üzenet ellenőrző összegének, „ujjlenyomatának” is nevezhetünk”,26 és 

amely a szöveget egyedi módon jellemzi, tehát egyazon szöveg minden esetben ugyanazt a 

lenyomatot eredményezi, viszont a folyamat egyirányúságára tekintettel a lenyomatból a 

szöveg nem rekonstruálható.27 A Hash-érték olyan módon van kapcsolatban a szöveggel, 

hogy a szöveg legkisebb megváltoztatása (akár egy vessző beszúrása)28 szükségszerűen a 

Hash-érték megváltozását eredményezi, tehát az semmiképpen nem maradhat rejtve. A 

változás tényén túl nem mutatja azonban ki, hogy pontosan mi változott meg a szövegben.29 

Ha a fogadó megkapja a szignált Hash-értéket és egy nem szignált eredeti szöveget, lehetővé 

válik a számára, hogy megállapítsa az esetleges változás tényét.30 Tehát amíg a titkos kulcs 

használata az aláírásra jogosulttól való származást, azaz a dokumentum valódiságának 

biztosítását hivatott szolgálni, addig a fenti matematikai művelet beiktatása – a gyorsításon túl 

– a szövegintegritás garanciája.  

                                                
23 BETTENDORF: 15. p., HOEREN 2002: 205. p. 
24 Ld. részletesebben: ALMÁSI: 84, 85. p. 
25 ALMÁSI: 67. p. 
26 PÁSZTOR: 1. p. 
27 BORGES: 57. p. 
28 Az ujjlenyomatot generáló matematikai transzformáció úgy zajlik le, hogy ha egyetlen bittel megváltoztatják a 
szignált információt, akkor a kimeneti információból generált Hash-érték eltér: kb. a fele más lesz az 
ujjlenyomatnak. KÖHLER/ARNDT: 59. p. 
29 ALMÁSI: 69-70. p. 
30 BORGES: 50. p. 
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A szövegből képzett ujjlenyomatot, amelyet a titkos aláírási kulccsal kódolnak a 

minősített tanúsítvánnyal együtt a szöveghez kapcsolva továbbítják, ami ezt követően már a 

nyilvános kulccsal nyitható meg.31 Időbélyegzés esetén a hiteles dátum és időadat lenyomat az 

üzenet lenyomatával együtt kerül aláírásra. A digitális aláírás egy kód (hosszú számsorozat), 

de a szignált lenyomat végére nem ez a számsorozat kerül,32 hanem amit ennek a 

felhasználása során, egy matematikai művelet útján nyerünk. 

Az aláírás ellenőrzésére, a digitális okiratok eredetének vizsgálata a Hash-függvény, 

valamint nyilvános kulcs felhasználásával kerül sor. A fogadó számítógépe újból kiszámítja 

az eredeti szövegből Hash-értéket, melynek a – korábban a digitális aláírási kulcs birtokosa 

által szignált és megküldött – a fogadó által a nyilvános kulcs segítségével kikódolt 

ujjlenyomattal meg kell egyeznie. Ebben az esetben az átküldött információ az aláírás 

birtokosától származik és az aláírás óta nem változott.33 

Jogos igény merül fel az Interneten, mint nyílt hálózaton keresztül küldött elektronikus 

okiratokban foglalt információ titkosításához, ahhoz, hogy annak tartalmát illetéktelen 

személyek ne ismerhessék meg. A két kulcs közti kapcsolat jellegére tekintettel a titkosítási és 

aláírási funkció aszimmetrikus módon zajlik34 úgy, hogy a titkosítani kívánt okiratot a küldő a 

fogadó a nyilvános kulcsával kódolja a továbbítandó adatokat. Az így kódolt üzenetet csak a 

fogadó tudja elolvasni a privát kulcsa segítségével. Ez tehát ugyanazt a kulcspárt 

felhasználva, de éppen fordítva működik, mint az aláírási mechanizmus, melynél az aláíró a 

saját magánkulcsával írja alá a dokumentumot, a fogadó személy pedig az aláíró személy 

nyilvános kulcsának segítségével képes megállapítani, hogy valóban az aláírótól származik-e 

az. A titkosítás és az aláírás egyidejűleg is kivitelezhető, ilyenkor az aláíró személy a saját 

privát kulcsával ír alá és a fogadó személy nyilvános kulcsával titkosítja a dokumentumot; a 

fogadó pedig a saját privát kulcsával dekódolja a titkosított dokumentumot és az aláíró 

nyilvános kulcsával győződik meg annak valódiságáról. 

A hagyományos okiratok előállításával szemben az elektronikus dokumentum nagyobb 

tárgyi eszköz szükségletű, egy igen bonyolult infrastruktúrát igényel, az aláíró-küldő oldalán: 

a magánkulcsot, mint aláírást létrehozó adatot, számítógépet, chipkártyát vagy intelligens 

                                                
31 SZILÁGYI: 3. p. 
32 SÍK: 1. p. 
33 BRÖHL/TETTENBORN: 21-22. p., KÖHLER/ARNDT: 59. p., PÁSZTOR: Titkosítás és digitális aláírás az Interneten. 
http://www.iff.hu/~pasztor/titk/alairbev.html 
34 SZILÁGYI: 2. p. 
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kártyát és a megfelelő szoftvert, az ellenőrző oldalán: számítógépet a szükséges programokkal 

és az ún. aláírásellenőrző adatot, vagyis a nyilvános kulcs ismeretét.35 

A funkcionális ekvivalencia elvének megfelelően a digitális aláírási eljárás biztosítja a 

dokumentum valódiságát és tartalmi integritását, illetőleg letagadhatatlanságát.36 Ez képezi a 

hozzá rendelt bizonyító erő bázisát. A hagyományos okiratokkal szembeni előnye az okiratnak, 

hogy az időbélyegző szolgáltatás teljességgel kizárja a máskorra datálást és a 

hitelesítésszolgáltatók referencialistája a nyilatkozat fogadója részére biztonságot teremt a 

nyilvános kulcs közreadásával, ellentétben a hagyományos okiratokkal, ahol a nyilatkozatot 

tevő aláírásmintája nem mindig ismert a nyilatkozatot fogadó és annak megtételét később 

esetleg bizonyítani kívánó személy előtt. Azonban nem véd a digitális aláírás sem az utólagos 

üzenetmódosítástól, csak kimutathatóvá teszi azt;37 nem ad védelmet az ellen, hogy a fogadói 

oldalon letagadják az üzenet megérkezését; míg az üzenet halad a rendszerben ki van téve az 

üzenetlopásnak, eltérítésnek, üzenetkésleltetésnek és a feladóhoz való indokolatlan, 

illetéktelen visszajátszásnak. A feltörés ellen maga az aláírás nem véd, csak a titkosítás. 

Problémát jelenthet ezen kívül a vírusok megjelenése és az esetleges programhibák.38 

Az okiratok egyik fő jellegzetességét, a tartósságot biztosítandó fontos, hogy a szoftverek 

gyors fejlődése ellenére garantált legyen: az a formátum, amely az adott dokumentumot 

elmentik, évek múltán is olvasható legyen és az integritás se sérüljön.39 A konvertálási 

problémák mellett megoldást igényel az egyes nemzeti jogalkotóktól az aláírás érvényességi 

idején túl (esetlegesen a hitelesítési szolgáltató működésének40 megszűnését követően is) a 

tanúsítványok adatainak ellenőrzésének garantálása az okirat valódiságának 

megállapíthatósága, bizonyíthatósága érdekében. 

 

3.1.3. Az elektronikus aláírás felhasználása során érvényesülő alapelvek 

Az egyes nemzetközi dokumentumokban és nemzeti jogszabályokban általában nem 

található meg az elektronikus aláírás használata során érvényre jutó alapelvek katalógusa. 

Azonban ezen dokumentumok szinte mindegyikének rendelkezései közül kiolvashatók azok – 

                                                
35 ALMÁSI: 27. p. 
36 Nemcsak az elektronikus levelezés és szerződéskötés biztonságossá tételére, hanem más területeken is 
hasznosítható a digitális aláírás, pl. biztonságos személyazonosítási és beléptetési módszerek kialakításánál, 
biztonságos archiválásra, ill. a tárolt adatbázisok hitelességének megteremtésére, biztonságos internetes 
szolgáltatások nyújtására (pl. webáruház), zárt kommunikációs csoportok kialakítás (pl. orvosi konzílium) 
elektronikus fizetés esetén  a felhasználó azonosítására stb. ALMÁSI: 31, 65-66. p. 
37 BETTENDORF: 16. p. 
38 vö.: ALMÁSI: 31-32. p. 
39 FUCHS: 6. p. 
40 A hitelesítési szolgáltatók működéséről és felelősségéről ld. részletesen: UJVÁRINÉ: 183-192. p. 
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már a kodifikációs munkálatok41 során is fokozottan szem előtt tartott - princípiumok, 

amelyekből a jogirodalom a következő listát alkotta meg: 1. a joghatály elve és a törvényi 

kivételek lehetősége, 2. a választási szabadság elve, 3. a technológia-semleges szabályozás 

követelménye.42 

Ad 1. A joghatály elve azt jelenti, hogy az elektronikus aláírástól, illetőleg az elektronikus 

aláírással ellátott dokumentumoktól a jogi hatás kiváltására való alkalmasságot, a 

bizonyítékkénti felhasználhatóságot pusztán az elektronikus formára tekintettel nem lehet 

megtagadni. A törvény azonban tehet ez alól kivételt. 

Ad 2. A választási szabadság elvének lényege abban keresendő, hogy az elektronikus 

forma alkalmazását nem tekintik az „egyedül üdvözítő útnak” meghagyva a felhasználó 

számára az alternatívák közötti preferenciaalkotás lehetőségét. 

Ad 3. A technológia-semlegesség elve elegendő mozgásteret enged a hitelesítési 

szolgáltatók és a felhasználók részére, biztosítja a technikai változásaihoz alkalmazkodó 

rugalmas szabályozást. Ezt azonban úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus aláíráshoz 

fűződő joghatások megalapozottak legyenek, tehát a biztonság követelménye sem szenvedhet 

csorbát. Az informatika területén tapasztalt rendkívül gyors fejlődés nem tesz lehetővé egy 

statikus szabályozást, amely évekre rögzítené az egyetlen, vagy esetleg több elfogadott 

technológiát. Ződi Zsolt a flexibilis ill. időtálló szabályozás problematikája kapcsán a 

következőképpen érvel: „Ez is örök dilemma, de az információs társadalom 

technológiaközpontúsága hatalmasra nagyította. A jog lényegétől fosztódhat meg, ha legalább 

egy minimális mértékig nem időtálló. […] Nemcsak a technológia semlegesség, az új 

technológiákból adódó újszerű élethelyzetekre való nyitottság is szükséges.”43 

 

3.2. Az elektronikus aláírás szabályozása az egyes nemzetközi dokumentumokban 

Jelen fejezet főcímében az elektronikus dokumentumok elterjedését, mint a polgári 

eljárásjogi okirati bizonyítással szembeni második nagy kihívást jelöltük meg. Valójában a 

jogintézmény jellegénél fogva a nemzetköziség talaján kelt életre, így számos esetben a két 

probléma, vagyis a határok átlépése és az elektronikus jelleg együtt jelentkezik és együtt 

oldandó meg. Az Interneten zajló elektronikus kereskedelem tulajdonképpen világméretű 

piac, amely nemzetközi szinten – legalább fő vonalaiban – egységes jogi szabályozást igényel, 

                                                
41 Ld. az elektronikus aláírásról szóló törvény szabályozási alapelveiről és az ezzel kapcsolatban szükséges 
intézkedésekről szóló 1075/2000. (IX.13.) kormányhatározat rendelkezéseit. 
42 KECSKEMÉTI / TORMA: 39. p., KONDRICZ / TÍMÁR 2002: 93-94. p., 
43 ZŐDI: 28.p. 



Az okirati bizonyítás és a modern technika 
________________________________________________________________________________________________ 

140 

„amely csak nemzetközi egyezményrendszer alapján tud működni”.44 Az 1999-es bécsi 

perjogi világkonferencia országjelentéseiből még úgy tűnt, hogy a „papír nélküli eljárás” a 

technikai infrastruktúra hiánya folytán utópia a legtöbb állam számára. Az elektronikus 

aláírással kapcsolatos szabályozás az első lépés ebbe az irányba, mint fontos előfeltétele a 

megbízható elektronikus információcserének.45  

A tárgyalt jogintézménynek a nemzetközi kereskedelmi életben betöltendő szerepére 

tekintettel tehát olyan jelentős nemzetközi szervezetek, mint pl. az OECD, UNCITRAL, 

WTO keretében is készültek a 90-es évektől kezdődően a témában különböző dokumentumok 

(cselekvési terv, modelltörvények, munkaterv-tervezet stb.).46 Az Európai Unió jogalkotási 

kompetenciával felruházott szervei is megalkották az ide vonatkozó szabályozást. 

E dokumentumok ismertetését megelőzően azonban engedtessék meg a tárgykör 

problémafelvető jellegű elemzése, azoknak a kérdéseknek az áttekintése, amelyeket az 

okiratok szabad áramlását érintő, de nem minden tekintetben összehangolt dokumentumok is 

nyitva hagytak. A világviszonylatú kezdeményezések kisebb szabályozottsági fokot mutatnak 

és a nemzeti jogok szélesebb palettája is kevesebb általánosítást enged, így itt az ígért 

elemzést célszerű az Európai Unión belüli problémákra szűkíteni azzal a megjegyzéssel, hogy 

az elkövetkezendő megállapítások egy része természetszerűleg tágabb körben is érvényes 

lehet.  

A „virtuális világban” a világhálóra kapcsolódás valóságos helyszíne kezdi elveszíteni a 

jelentőségét és az internetes hozzáférési lehetőségek a technikai fejlődéssel határtalanul 

kibővülnek. Napjainkban az Internet tulajdonképpen egy mobiltelefon segítségével is elérhető 

már, az elektronikus aláírás használata ennél talán nagyobb infrastruktúrát igényel még, de 

egy hordozható számítógép, az aláíráslétrehozó adattal, megfelelő programokkal és egy 

mobiltelefonos hálózati hozzáféréssel már egészen biztosan lehetőséget nyújt arra, hogy az 

elektronikus aláírásra sort kerítsünk és a szignált dokumentumot a megfelelő helyre 

továbbítsuk. Az internetes közegnek e jellegéből következően érthetővé válik az a szembeötlő 

tendencia, hogy a kérdéskört taglaló nemzetközi dokumentumokban egyfajta külföldi 

elemként nagyobb figyelmet kap a tanúsítványt kibocsátó hitelesítési szolgáltató székhelye 

(vagy akkreditációja egy adott államban). Az elektronikus formájú magánokiratok kapcsán a 

fent kifejtettekre tekintettel talán nem túlzás azt állítani, hogy adott esetben még a 

                                                
44 KENDE: 18. p. 
45 STADLER 2002A: 414. p. 
46 HARSÁGI 2001C: 650. p. 
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dokumentum készítésének lokalizálása is okozhat problémát,47 ami viszont jellemzően a 

magánokirat külföldiségének megállapításnál a klasszikus felfogás szerint különös 

fontossággal bírna. Talán ez az indoka annak, hogy bár a jogforrások és a jogirodalom 

óvakodnak expressis verbis kijelenteni, de az elektronikus okiratoknál a külföldi származás 

egyre inkább a külföldi hitelesítési szolgáltatóhoz való kapcsolódás irányába látszik eltolódni, 

legalábbis a joghatás kiváltásra való alkalmasság tekintetében, ahol a külföldi és belföldi 

tanúsítvány (és ezáltal az elektronikus aláírás) egyenrangra emelése feltételrendszerének 

szabályozásában a hitelesítési szolgáltató, mint hangsúlyos elem jelentkezik. Tekintettel arra, 

hogy a nemzetközi magánjogi normák, illetve az uniós jogforrások e vonatkozásban mutatnak 

némi diszharmóniát és a hézagok kitöltésére sem „zárnak össze”, így nem állíthatjuk, hogy az 

elektronikus magánokirat kiállításának helye, mint külföldi elem elvesztette volna szerepét 

akár a bizonyítékkénti elismerés tekintetében is, de mindenképpen kiegészült egy új 

komponenssel. 

A másik nyitott kérdés szintén a bizonyítékkénti elismerés köréből származó. Ahogyan az 

az értekezés összehasonlító jogi fejezetében részletes kifejtést nyer, még az uniós irányelv 

figyelembevételével, tehát közös alapokról induló európai uniós tagállami belső 

szabályozások is szerteágazó jellegűek az elektronikus dokumentumoknak a bizonyítási 

rendszerbe való befogadását illetően. A divergencia elsődlegesen két ponton ragadható meg: 

az egyik az okirati bizonyítékok körébe való felvétel vagy a szemletárgyak közé történő 

sorolás, a másik – azon országok viszonylatában, ahol az okiratkénti minősülés egyáltalában 

lehetséges – az elektronikus közokirati forma megengedettsége vagy meg nem engedettsége 

kérdésében. Ezek a különbségek számos kollíziós problémát hozhatnak a felszínre. A kérdés 

gyökerei az elektronikus aláírásról és elektronikus kereskedelemről szóló irányelvekig, mint 

nemzeti jogalkotási kiindulópontokig és minimumkövetelményekig vezethetők vissza. Az 

elektronikus aláírásról szóló irányelv előírja, hogy az elektronikus aláírást el kell fogadni 

bizonyítékként, nem irányozza elő azonban, hogy milyen bizonyítási eszközként minősül az 

ezzel ellátott dokumentum. E szabadsággal élve a német és osztrák jogalkotó pl. alapvetően 

szemletárgynak minősítette az elektronikus dokumentumokat.48 Ezzel szemben egyes európai 

államok (ld. pl. Franciaország és Magyarország) az elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelv kivételt engedő szabálya adta lehetőséget elhárítva még az elektronikus közokirati 
                                                
47 Az elektronikus nyilatkozat keltének meghatározása ilyen gondolatokat nem vet fel, ez a kérdés ugyanis az 
időbélyegző-szolgáltatással megoldást nyert. 
48 Ezt ugyan „korrigálta” néhány vélelem alkalmazhatóságával, melyek az okiratokhoz közelítik ezeket a 
bizonyítási eszközöket, enyhítve ezzel azon a dogmatikai problémán, amit az elektronikus formát érintő a BGB 
szerinti írásbeliségi követelmény kielégítésének kimondása keletkeztetett. Ld. részletesebben az értekezés 
összehasonlító jogi fejezetében. 
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formát is megengedettnek és elfogadottnak nyilvánították. Ezek az eltérések a bizonyító erő 

kérdésére is kihatással vannak, amelyet szintén nem szabályoz az elektronikus aláírásról szóló 

irányelv. A dogmatikai alapokról induló különbségek elsődlegesen a – terjedelmükben és 

befogadó jellegükben – eltérő okiratfogalmakból adódnak. A különböző értelmezés 

bonyodalmat okozhat azokon a korábbi fejezetekben bemutatott területeken is, ahol már 

kialakult egyfajta kompromisszumos „európai közokiratfogalom”, gondolva itt elsődlegesen a 

Brüsszel-I rendelet49 alkalmazása kapcsán megfogalmazottakra. A rendelet és a hozzá 

kapcsolódó dokumentumok, tervezetek, valamint az Európai Bíróság gyakorlata úgy 

rögzítenek egy a rendeletek alkalmazása során figyelembe veendő közokirat-fogalom 

értelmezést, hogy nem térnek ki az elektronikus dokumentum kérdésére.50 A nemzeti jogok 

szerinti különböző fogadtatás viszont az elektronikus okiratok szabad forgalmának 

megfeneklését eredményezheti. Ennek kiküszöbölése végett a szabályozás összhangjának 

hiányát meg kellene szüntetni, már csak azért is, mert nemzetközi viszonylatban még 

fokozottabban nő az elektronikus dokumentumok szerepe, hiszen ez a távolság hatékony 

leküzdésének egy költség- és időkímélő eszköze lehet. Új színt hozott a társasági jogi irányelv 

módosítása e kérdést illetően, hiszen a cégbejegyzés és változásbejegyzéssel szemben 

támasztott teljesítendő követelmény, azaz az elektronikus dokumentumok/okiratok 

elfogadhatóságának megteremtése dűlőre viheti a kérdést és nem kizárt, hogy hozadékként 

egyfajta konvergencia jelenséget idéz majd elő az okiratokat érintően is. 

Kiragadva a problémát az említett Brüsszel-I rendelet szabta határok közül, meg kell 

állapítanunk, hogy a nehézségek csak fokozódnak, hiszen itt a felülhitelesítési rendszer, 

illetve az azt enyhítő apostille követelménye csak komplexebbé tenné ezt a problémakört. 

 

3.2.1. Az elektronikus aláírást érintő rendelkezések az Európai Unió jogforrásaiban 

 

Az elektronikus kereskedelem és elektronikus aláírás szabályozása kapcsán az uniós 

jogalkotó minden esetben az irányelvi szintű szabályozás mellett döntött, amely a terület 

jellegének megfelelő kellő mértékű rugalmasságot és nyitottságot mutatva, a nemzeti 

jogalkotó számára nagyobb szabadságot ad, mint egy esetleges rendeleti szintű rendezés. 

                                                
49 Az ún Brüsszel-II rendelet e tárgykörben nem okoz problémát, hiszen az elektronikus aláírásról és elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvek felhatalmazása alapján a családjogi ügyeket jellemző kizárják a tagállamok 
abból a körből, ahol az elektronikus okiratok önmagukban is megfelelő joghatás kiváltására alkalmassá 
válhatnak. 
50 A Brüsszel-I rendelet mindössze annyiban érinti a kérdést, hogy a 23. cikk (2) bekezdésében a joghatóságot 
kikötő megállapodás tekintetében az írásos formával egyenértékűvé teszi az elektronikus módon történő közlést, 
ha az a megállapodás tartós rögzítését biztosítja. 
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3.2.1.1. Az elektronikus aláírásról szóló irányelv 

Az elektronikus kereskedelem akadályát képezheti az elektronikus aláírás jogi elismerését 

és a hitelesítésszolgáltatók akkreditálásának eltérő szabályozása. Ez az ok hívta életre az 

elektronikus aláírásról szóló irányelvet. Az 1999/93/EK irányelv51 keretjelleggel szabályozza 

a kérdést, célja az, hogy megerősítse az új technológiába vetett bizalmat és ezzel elősegítse az 

árucikkek és szolgáltatások szabad mozgását a belső piacon. 

Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az elektronikus aláírással ellátott 

elektronikus aláírással ellátott dokumentumoknak a jogi eljárások során való bizonyítékkénti 

felhasználásának lehetőségét biztosítani kell. A Preambulum utal arra a lehetőségre, amelyet 

valójában az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv részletez, azaz a nemzeti jog által – 

az elektronikus aláírás alkalmazhatósági körét – meghatározható kivételekre. A bevezető rész 

21. pontja deklarálja, hogy az irányelv nem sérti a bizonyítékok szabad mérlegelésére 

vonatkozó tagállami belső szabályokat. Ezt erősíti – ahogyan fent utaltunk már rá, – az a tény, 

mely szerint a tárgyalt jogforrás nem ad útmutatást a bizonyítékok rendszerébe történő 

besorolás mikéntjére és a bizonyító erőre nézve. 

Az irányelv az önkéntes akkreditáción és a technológiasemlegesség elvén nyugszik. Az 

elektronikus aláírás elismerése nem függhet attól, hogy az adott hitelesítési szolgáltató 

rendelkezik-e engedéllyel, tehát a jogi elismerésnek objektív kritériumokon kell alapulnia. A 

tagállamok kötelesek biztosítani továbbá a diszkrimináció tilalmának érvényesülését, vagyis 

azt, hogy egy elektronikus aláírástól ne tagadják meg a joghatást és a peres eljárásokban 

bizonyítékként való elfogadást kizárólag azért, mert 1. azok formája elektronikus, 2. nem 

minősített tanúsítványon alapulnak, 3. nem akkreditált hitelesítő szolgáltató által kibocsátott 

minősített tanúsítványon alapulnak vagy 4. azokat nem biztonságos aláírás-ellátó eszközzel 

hozták létre [5. cikk (2) bek.].  

A fokozott biztonságú elektronikus aláírás a hozzá kapcsolódó eljárásokkal (pl. 

időbélyegző) együtt alkalmas arra, hogy biztosítsa az aláíró egyértelmű azonosíthatóságát, az 

aláírás letagadhatatlanságát, továbbá azt, hogy az elektronikus irat tartalma nem változott 

azóta, hogy az a személy, akihez az elektronikus aláírás tartozik az aláírását elhelyezte az 

iraton. Az elektronikus aláírások jogi hatásai vonatkozásában az irányelv a tagállamok 

kötelezettségének tekinti, hogy azok biztosítsák a minősített tanúsítványon alapuló és 

biztonságos aláírás-ellátó eszközzel létrehozott fokozott biztonságú elektronikus aláírások 

ugyanúgy kielégítsék adatokhoz kapcsolódó aláírásra vonatkozó jogi követelményeket, mint 

                                                
51 Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.) az elektronikus aláírásra 
vonatkozó közösségi keretfeltételekről. HL L 13 2000.01.19. 
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ahogy a kézírásos aláírás kielégíti a papír alapú adatokhoz kapcsolódó előírásokat és 

elfogadhatók legyenek bizonyítékként a peres eljárásban [5.cikk (1) bek.].  

Az irányelv a fogalmak között az elektronikus aláírás két szintjét nevesíti: az (egyszerű) 

elektronikus aláírást, valamint a fokozott biztonságú elektronikus aláírást, de a 

szabályozásban szerepelteti a harmadik változatot is: a minősített tanúsítvánnyal ellátott 

fokozott biztonságú elektronikus aláírást, más néven a minősített elektronikus aláírást. Az 

elektronikus aláírást olyan elektronikus adatként definiálja, amely más elektronikus adathoz 

van csatolva, illetve logikailag hozzákapcsolva és amely a hitelesítésre szolgál [2. cikk (1) 

bek.]. A fokozott biztonságú elektronikus aláírás lényegét a következőkben látja: olyan 

elektronikus aláírás, amely kizárólag az aláíróhoz kötött, az aláíró azonosítására alkalmas 

olyan eszközzel hozták létre, amely kizárólag az aláíró uralma alatt áll, úgy kapcsolódik 

azokhoz az adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az adatok minden későbbi változása 

nyomon követhető [2. cikk (2) bek.]. 

Az irányelv 7. cikke foglalkozik a külföldi (harmadik állambeli) hitelesítési szolgáltatók 

tanúsítványainak elfogadásával, amely mint már utaltunk rá, tulajdonképpen az unión 

kívülről érkező elektronikus okiratok joghatás kiváltására való alkalmasságát determinálja. Az 

Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező hitelesítési szolgáltató minősített tanúsítványa 

jogi értelemben egyenértékű a tagállami hitelesítésszolgáltatók ugyanilyen tanúsítványaival, 

amennyiben a harmadik állambeli hitelesítési szolgáltatót valamely tagállamban akkreditálták, 

egy az Unióban honos szolgáltató garanciát vállal a tanúsítványáért, vagy a tanúsítvány 

nemzetközi megállapodás alapján kell elismerni. 

 

3.2.1.2. Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 

Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv52 Preambulumának 3. pontja célul tűzi ki, 

hogy egy „valódi belső határok nélküli övezetet hozzon létre az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások terén”. A további pontok szerint a tagállamoknak olyan módon kell 

átalakítani a szabályozását, a jogszabályok szisztematikus átvizsgálásával, hogy a szerződéses 

folyamat egészére tekintettel lebonthatók legyenek a jogi akadályok a fenti cél elől (34. pont), 

azaz a szerződéskötési folyamathoz kapcsolódó jogi követelmények ne akadályozzák az 

elektronikus út használatát, ne fosszák meg az ilyen szerződéseket a joghatásaitól, 

érvényességétől [9. cikk (1) bek.].  

                                                
52 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) HL L 178 2000.07.17. 
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Az irányelv megengedi, hogy a tagállamok korlátozzák azon okiratok körét, amelyek 

elektronikus formában is joghatás kiváltására alkalmasak. Az európai uniós álláspont szerint 

a korlátozás a következő területekre terjedhet ki: ahol a szerződéskötés jogszabály alapján 

bíróság, más hatóság vagy közhatalmat gyakorló szakmák közreműködését írja elő (ide 

tartozik a közjegyző okiratszerkesztő, hitelesítő, tanúsító tevékenysége is); ingatlannal 

kapcsolatos jogokra vonatkozó szerződések (kivéve a bérleti jogot); kezesség és ügyleti 

biztosítékok vállalása, családjogi vagy öröklési jog által szabályozott nyilatkozatok [9. cikk 

(2) bek.].  

A bevezető rész 52. pontja a bírósághoz jutás kérdésének rendezése kapcsán felveti az 

elektronikus bírósági ügyintézés kérdését. Kimondja, hogy a tagállamoknak meg kell 

vizsgálniuk a bírósági eljáráshoz a megfelelő elektronikus eszközök útján történő hozzáférés 

lehetőségét.  

 

3.2.1.3. A társasági jogi irányelv elektronikus dokumentumokra vonatkozó 

rendelkezései 

A 68/151/EGK sz. első társasági jogi irányelvre53 visszautalva és azt módosítva a 

2003/58/EK irányelv54 a részvénytársaságok és a korlátolt felelősségű társaságok tekintetében 

a következő a témánkat is érintő rendelkezéseket tartalmazza. A társaságok számára 2007. 

január 1-jét követően meg kell adni a lehetőséget a döntésre, hogy papíron avagy elektronikus 

formában kívánják-e benyújtani a kötelező okirataikat, adataikat. Azonban a fenti választási 

lehetőségtől függetlenül a nyilvántartásnak mindenképpen elektronikusnak kell lennie [3.cikk 

(2) bek.]. Emellett lehetővé kell tenni a fenti határidőig, hogy az érdekeltek elektronikusan és 

papír formában is beszerezhessék a nyilvántartásból a szükséges másolatokat a 2006-tól 

számítottan tíz évre visszamenőleg elektronikusan feldolgozott nyilvántartásból. A hiteles 

másolatok biztonságának megteremtése érdekében azokat legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással látják el [3. cikk (3) bek.]. 

 

 

 

                                                
53 A Tanács első irányelve (1968. március 9.) az egész közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása 
érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik felek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének  
(2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról. HL  L 65 1968.3.14. 
54 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/58/EK irányelve (2003. július 15.) a meghatározott jogi formájú 
társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról. HL L 221 2003.9.4. 
Az irányelv szabályozásának részletesebb bemutatását ld. SCHOLZ: 172-176. p. 
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3.2.2. Az elektronikus aláírásra vonatkozó egyéb nemzetközi dokumentumok 

 

E munka keretében nem készül kimerítő felsorolás mindazokról a nemzetközi 

szervezetekről, amelyek dokumentumaikban az elektronikus okiratokkal foglalkoznak, 

valamint a kiemelt dokumentumokból – terjedelmi okok miatt – csak a szerző által két 

legjelentősebbnek ítélt kerül részletes bemutatásra.55  

 

3.2.2.1. Az UNCITRAL modelltörvénye az elektronikus kereskedelemről (1996) 

Az ENSZ plenáris ülése 1996. december 16-án hozott 51/162. sz. határozatával fogadta el 

az elektronikus kereskedelemre vonatkozó modelltörvényét,56 amely az elektronikus 

kereskedelem egyik lényegesebb nemzetközi dokumentumának tekinthető. A Modelltörvény 

mintát kíván adni a nemzeti jogszabályok megalkotásához. Szerkezetileg két részre tagolódik: 

az I. rész az elektronikus kereskedelem általános kérdéseivel, a II. rész a javak szállításának 

alapvető szabályozásával foglalkozik.57 Témánk tárgyalásánál az I. rész 2. fejezete kap 

hangsúlyt, amely a következő tárgyköröket szabályozza: jogi elismerés, írásbeliség, aláírás, 

elektronikus okiratok eredetisége, bizonyító erő, valamint az elektronikus üzenetek 

megőrzése.58 

A jogi elismerés kapcsán a Modelltörvény 5. cikke rögzíti, hogy az elektronikus formájú 

közlésektől nem tagadható meg a jogi hatás, az érvényesség vagy a végrehajtás lehetősége 

csak azon az alapon, hogy az üzenet elektronikus formájú. Ahol a jog megköveteli az írásbeli 

formát az adott jognyilatkozat érvényességéhez, ott ezt a követelményt kielégíti az 

elektronikus üzenet, amely a nyilatkozatot tartalmazza, amennyiben ehhez a későbbiekben is  

biztosított a hozzáférés.59 „A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy írásbelinek minősül pl. az e-

mail-ben tett jognyilatkozat, ha időközben nem törlődött, ám nem minősül annak az ún. on-
                                                
55 Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó jelentősebb a fent említett nemzetközi szervezetek által 
kidolgozott dokumentumok a részletesen tárgyaltakon felül a következők: OECD Action Plan for Electronic 
Commerce (a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet cselekvési terve az elektronikus kereskedelem 
tekintetében, 1998. október), OECD Guidelines for Cryptography Policy (az OECD kriptográfiai politikára 
vonatkozó iránymutatásai), az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) irányelvei az elektronikus aláírások 
hitelességéről. A nemzetközi szervezetek dokumentumainak felkutatásának alapjául szolgált: VEREBICS 1999: 3-
4. p. 
56 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996. 
57 VEREBICS 2002: 3. p. 
58 A modelltörvény rendelkezéseinek részletesebb kifejtése: HARSÁGI  2001C: 650-653. p. 
59 A hozzáférés itt azt jelenti, hogy a számítógépes adat formájában lévő információ olvasható és értelmezhető, 
valamint szükséges hozzá egy olyan szoftver, amely olvashatóként megőrzi. Forrás: Guide to Enactment of the 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (Iránymutatás a törvényalkotáshoz az UNCITRAL 
elektronikus kereskedelemre vonatkozó modelltörvénye vonatkozásában) – a továbbiakban Guide to Enactment 
Nr.50. 
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line beszélgetés során tett jognyilatkozat.”60 A fentieket alkalmazni kell, akár előírja a jog a 

szerződési formát, akár egyszerűen csak következményeket rendel az írásbeliség elmaradása 

esetére (6.cikk). A következő feltételek fennállásához köti a Modelltörvény az elektronikus 

aláírás érvényességét: ha olyan módszert használnak, amely alkalmas a személy azonosítására 

és annak jelzésére, hogy ez a személy egyetért azzal, amit az üzenet tartalmaz, emellett ha ez 

a módszer megbízható, az összes körülményre tekintettel megfelel annak a célnak, amelyre az 

elektronikus üzenetet létrehozták és amely miatt az üzenetet közölték (7. cikk). Ez a szabály 

hitelesnek tekinti az elektronikus aláírásokat, de azok alkalmazását nem teszi kötelezővé. „A 

szabály értelmezése alapján minden esetben külön mérlegelni kell, hogy az adott közlés célja 

és az összes körülmény tükrében milyen mértékű biztonsági intézkedések megtétele indokolt 

az azonosítás (aláírás) megfelelő módszerének alkalmazásánál.”61 

A 7. cikket a papír-alapú iratok funkcióira alapítva szövegezték meg. A Modelltörvény 

előkészítése során az aláírás következő funkcióit vették tekintetbe a kodifikátorok: az aláíró 

személy azonosítása; bizonyosság nyerése arról, hogy az a személy vett részt személyesen az 

aláírásban, aki erre jogosult; az aláíró személyének a dokumentum tartalmával való 

összekapcsolhatósága. A fentiekre tekintettel – mivel az elektronikus aláírástól is ezen 

funkciók betöltését várjuk el – az ilyen típusú aláírások vonatkozásában is olyan biztonságos 

eljárások kidolgozása szükséges, amely megalapozottá teszi, hogy az elektronikus aláírás 

jogilag egyenértékűvé válhasson a hagyományos kézírásos aláírással.62 

Amennyiben a jog a jognyilatkozat eredeti példányának bemutatását vagy megőrzését 

követeli meg, az elektronikus üzenet esetén ez a következő feltételek együttes fennállása 

esetén valósul meg: megbízhatóan bizonyítható, hogy a nyilatkozat az integritását megőrizte a 

keletkezés idejétől (attól az időponttól számítottan, amikor a nyilatkozat a végleges 

formájában elkészült) és amennyiben a jog előírja a bemutatást, a nyilatkozat alkalmas arra, 

hogy bemutassák a jogszabály által előírt személyeknek. A sértetlenség vizsgálatánál azt kell 

mérlegelni, hogy a nyilatkozat teljes és változatlan formában maradt-e meg a tárolás és 

bemutatás során. A megbízhatóságot annak figyelembevételével kell megítélni, hogy az iratot 

milyen célra hozták létre. Ennek vizsgálatával az ügy összes körülményeire tekintettel kell 

lenni (8. cikk). 

A modelltörvény szerint sem lehet az elektronikus üzenetektől megtagadni, hogy a jogi 

eljárásokban bizonyítékként alkalmazhatók legyenek kizárólag azon az alapon, hogy azok 

                                                
60 PALÁSTI: 398. p. 
61 Uő: 398. p. 
62 Guide to Enactment, Nr. 53, 55. 
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elektronikus formában léteznek vagy ha ez a legjobb bizonyíték, amely a fél rendelkezésére 

áll, kizárólag azon az alapon, hogy az nem eredeti formában létezik, ha az eredeti formában 

létezőt a fél már nem tudja megszerezni. Az elektronikus formájú nyilatkozatnak megfelelő 

bizonyító erőt kell tulajdonítani. A bizonyító erejének megítélésénél annak a módszernek a 

megbízhatósága a döntő, amellyel az elektronikus üzenetet létrehozták, tárolták és közölték 

(továbbították), valamint amellyel az adatok sértetlenségét fenntartják és amellyel a létrehozó 

személy azonosítható. A fenti felsorolás nem tekinthető taxatív jellegűnek, mert a 

Modelltörvény szerint a módszer megbízhatóságának vizsgálata során más fontos tényezőt is 

figyelembe kell venni (9. cikk). Amennyiben a jogszabály bizonyos dokumentumok, okiratok 

vagy adatok megőrzését írja elő, akkor az elektronikus üzenetek vizsgálatában a következő 

feltételek fennállása esetén kell azt teljesítettnek tekinteni: ha az üzenetben szereplő 

információ később is előhívható; az eredeti (létrehozáskori) formában található meg és ebben 

a formában küldték el, valamint érkezett meg; lehetővé teszi, hogy a küldő, a célállomás, 

valamint az elküldés és az érkezés ideje azonosítható legyen (10. cikk). 

A Modelltörvény az egyes államok jogalkotói számára biztosítja az eltérés lehetőségét a 6, 

7. és 8. cikkek tekintetében. E lehetőség biztosítására a következők miatt került sor: a 

jogalkotó állam igényt tarthat arra, hogy kizárjon a törvény hatálya alól bizonyos eseteket 

azok speciális jellegére tekintettel63 (pl. azzal a céllal, hogy figyelmeztessen a jogviszony 

kockázati tényezőire vagy a jogviszony tárgyát képező termék speciális jellegére való 

tekintettel). 

 

3.2.2.2. Az UNCITRAL modelltörvénye az elektronikus aláírásról (2001)64 

A bemutatásra kerülő modelltörvény részben az 1996-os elektronikus kereskedelmi 

modelltörvényre építkező munka. Az elektronikus aláírást, mint olyan elektronikus formájú 

adatot definiálja, amely egy elektronikus üzenethez (data message) logikailag kapcsolódik és 

amely lehetővé teszi az aláíró azonosítását az elektronikus üzenet tartalmához adott 

hozzájárulását is jelezve. A 2. cikkbeli elektronikus üzenet fogalma szó szerint megegyezik az 

1996-os elektronikus kereskedelmi modelltörvényben foglaltakkal. Az aláíró, 

hitelesítésszolgáltató, tanúsítvány fogalma viszont inkább az 1999-es európai irányelvvel 

mutat összhangot.  A 6. cikkben az elektronikus aláírással kapcsolatos követelmények 

lényegét abban látja, hogy „betöltse azt a célt, amelynek érdekében alkalmazzák”, vagyis 

megbízható (reliable) legyen. Ez voltaképp a korábbi modelltörvény szakaszait ismétli. Az 

                                                
63 Guide to Enactment, Nr. 51. 
64 UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001), http://www.uncitral.org./en-index.htm 
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alapelv kibontása során azonban az irányelv néhány gondolatára emlékeztet. A megbízhatóság 

kritériumait az alábbiakban összegzi: az aláírást létrehozó eszköz kizárólag az aláíróhoz van 

hozzárendelve, az aláírás időpontjában csak az aláíró ellenőrzése alatt van, minden utólagos 

változtatás felismerhető. Ugyanezek az európai szabályozásban a fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással szemben támasztott követelmények.65 Szintén érdekes kérdésnek 

mutatkozik a külföldi aláírások elismerése, amelynek szabályozása egy az irányelvtől igen 

különböző megoldást tartalmaz. Függetlenül attól, hogy az aláírás hol történt, illetve a 

tanúsítványt hol bocsátották ki, elismerik azt a joghatások tekintetében, amennyiben az 

lényegét tekintve ugyanazzal a megbízhatósági szinttel rendelkezik [12. cikkely (3) bek.]. 

A korábbi modelltörvényhez képest ez mindenképpen egy üdvözlendő elmozdulást jelent 

az európai szabályozás irányába, azonban sajnálatos módon kissé megkésettnek tekinthető a 

2001-es elkészülte, így a várt hatást sem érte el, hiszen ebben az időpontban a legtöbb európai 

állam és az USA is rendelkezett már jogi szabályozással.66 

 

3.3. Az elektronikus okiratnak a magyar polgári eljárásjog bizonyítási rendszerébe 

illesztése 

Külön alfejezetet szentelünk az elektronikus dokumentumoknak a magyar polgári perjogi 

bizonyítási rendszerbe illeszthetőségére irányuló vizsgálatnak, eltekintve az első fejezetben 

már érintett okiratfogalommal kapcsolatos kérdések tárgyalásától, hangsúlyozva a bizonyító 

erő kérdését, a különböző biztonsági szintű elektronikus aláírásokkal ellátott 

dokumentumoknak az egyes okiratfajtákhoz rendelésének rendszerét, az ilyen 

dokumentumokhoz kapcsolódó vélelmeket, a bizonyításfelvételnek a elektronikus közeg 

jellegéből adódó sajátosságait, érintve a főként a közokiratok területén felmerülő kételyek 

eloszlatásának lehetőségét és azokat a kihívásokat, amelyekkel az igazságügyi szakértőknek, 

illetőleg az egyes jogászi hivatások gyakorlóinak szembe kell nézniük.  

Mielőtt azonban napjaink fejleményeinek részletesebb elemzésébe fognánk, térjünk ki 

néhány olyan fontosabb előzmény bemutatására, amikor a technika, ezen belül is elsősorban 

az elektronika és az informatika területén bekövetkezett változások az eljárásjog jövőjére 

nézve kihatással voltak. A 70-es évek elejének hazai és nemzetközi konferenciáit követően 

Németh János már több írásában foglalkozott a számítástechnika akkori eredményeinek az 

igazságszolgáltatásban való felhasználhatóságáról elsődlegesen az elektronikus 

adatfeldolgozás és nyilvántartási rendszerek magvalósíthatóságával és ennek kapcsán a 

                                                
65 BORGES: 112. p. 
66 Vö: BORGES: 114-115. p. 
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nyugat-német fejleményekkel.67 Farkas József 1972-ben egy hosszabb tanulmányban68 

értekezett a kor aktuális kihívásainak, így pl. a fotó- és mikrofilmtechnikának és 

hangrögzítésnek a bizonyítási eljárásban való alkalmazhatóságáról. A polgári perbeli 

bizonyítás egyes kérdéseit taglaló 1987-es kéziratában egy egész fejezetet szentelt a 

kérdésnek, amelyek abban az időben természetesen nagyrészt még más jellegű problémákat 

öleltek fel, pl. műszaki szakértő, hangfelvételek, hazugságvizsgálat kérdéskörét. Azonban 

Farkas ezen munkájában már felvetette a számítógépes adatok okirati minőségének és az azon 

belüli hovatartozásának problematikáját, a megoldási lehetőségek különösebb kibontása 

nélkül.69 Ezzel a jelzéssel azonban mintegy anticipálta a következő nagy válaszút, a 90-es 

évek második felének és az ezredfordulónak a fent jelzett és jelen alfejezet keretei közt 

részletezett kihívásait: az elektronikus dokumentumoknak a polgári perjogi bizonyítási 

rendszerbe való befogadásának szükségességét. 

 

3.3.1. Az első fordulópont: az elektronikus aláírásról szóló törvény (Eatv.) megszületése 

A magyar parlament 2001. nyarán elfogadta az elé terjesztett elektronikus aláírásról szóló 

törvényjavaslatot szeptemberi hatálybaléptetéssel. A törvény70 az uniós irányelvet követi 

szabályozásában, de azt a jogalkotó csak keretszabálynak szánta. A technológia-semlegesség 

elve mellett állást foglaló törvény a technikai biztonság, a hitelesítési szolgáltatók önkéntes 

akkreditációjának részletszabályai kidolgozása végett felhatalmazást ad alsóbb szintű 

jogszabályok71 alkotására, amelyeknél a követendő elv a technikai fejlődést követő rugalmas 

jogalkotás.72  

A fordulat lényege abban ragadható meg, hogy a papír közegből „kiszakadó” okiratokat is 

elismeri ebbéli minőségükben, meghatározott törvényi feltételek teljesülése esetén teljes 

bizonyító erejű okirati minőséggel ruházzák fel, annak minden konzekvenciájával együtt. 

Önmagában a bizonyítékkénti értékelhetőség kimondása ugyanis inkább deklaratív jellegű, 

                                                
67 NÉMETH/KOVACSICS: 468-470, NÉMETH 1973: 670. p., E tanulmányok szerzője a későbbiekben is figyelemmel 
kísérte a technikai fejlődés indukálta problémakört: 1998-ban Balatonfüreden egy jövőbeni Pp. kodifikációról 
beszélve kihangsúlyozta, hogy a elektronikus számítástechnika felhasználását is figyelembe kell majd venni a 
jogszabályalkotás során. NÉMETH 1998: 81. p. 
68 FARKAS 1972: 429-430. p. 
69 FARKAS 1987A: 92. p. 
70 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról. 
71 Ld. pl. az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő nyilvántartásba vételéről szóló 7/2002. (IV. 
26.) MeHVM rendelet, az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó 
részletes követelményekről szóló 16/2001. (IX. 1.) MeHVM rendelet, az elektronikus aláírási termékek 
tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 15/2001. (VIII. 27.) 
MeHVM rendelet, a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira 
vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 2/2002. (IV. 26.) MeHVM irányelv. 
72 VEREBICS 2001: 224. p. 
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hiszen a magyar Polgári perrendtartást uraló szabad bizonyítás elvére tekintettel, ennek 

korábban sem volt törvényi akadálya, azaz az elektronikus dokumentumok a Pp.-t is módosító 

elektronikus aláírásról szóló törvény hatályba lépését megelőzően is felhasználhatók lettek 

volna a bizonyítási célra.  

Az Eatv 3. § (1) bek. kimondja tehát az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok 

diszkriminációjának tilalmát: az elfogadást, a bizonyítási eszközkénti alkalmazhatóságát 

pusztán az elektronikus létforma miatt megtagadni nem lehet, biztosítani kell, hogy az ilyen 

dokumentumok is alkalmassá válhassanak érvényes nyilatkozattételre, a joghatás kiváltására. 

A tartalom minősítése ettől a szabálytól már elválik,73 magyarán az anyagi bizonyító erő 

megítélésére ez közvetlen kihatással nincsen. Az elektronikus aláírásról és elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelvek adta lehetőséggel élve a magyar törvény is kizárja a hatálya 

alól az ún. „hosszú időhorizontú, statikus jellegű ügyeket”: öröklési és családjogi ügyekben 

nem teszi lehetővé az elektronikus forma kizárólagos használatát [Eatv. 3.§ (2) bek.]. E 

kivételek mutatják az elektronikus okiratokkal szembeni – tekintettel e jogviszonyok kiemelt 

társadalmi jelentőségére és a korábbi fejezetekben az elektronikus dokumentum tartósságával 

kapcsolatos problémafelvetésekre sok esetben valószínűleg nem is minden alap nélküli – 

bizalmatlanságot.  

Az Eatv. 2004-es módosítást74 megelőző szövegváltozata elkülönítette egymástól az 

elektronikus dokumentum,75 elektronikus irat és elektronikus okirat fogalmát. A fenti 

sorrendben egyre szűkülő tartalommal bírtak e fogalmak, míg az elektronikus dokumentum 

egy elektronikus eszköz útján értelmezhető adat (szöveg, kép, zene, számítógépes program 

stb.) elektronikus aláírással ellátva, addig az elektronikus irat és okirat mindig szöveges 

dokumentum, amelyben lehet más jellegű adat is, de ennek a szöveggel szoros 

összefüggésben kellett lennie, vagyis annak azonosítását (fejléc) esetleg megértését kellett 

szolgálnia (ábrák), azzal a megkötéssel, hogy az elektronikus okirat minden esetben 

nyilatkozattételt, ennek elfogadását vagy kötelezőnek elismerését tartalmazza [Eatv. 2. § 12-

14. pont]. Ennek a felosztásnak a figyelembevételével az uralkodó álláspont szerint az iratnak 

nem minősülő elektronikus dokumentumok a bizonyítási eljárásban tárgyi bizonyítékként 

                                                
73 VEREBICS 2001: 223. p. 
74 2004. évi LV. törvény az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról 
75 Az elektronikus dokumentum fogalmát a magyar vonatkozású fejezetekben az Eatv.-nek megfelelő értelemben 
használjuk, de itt szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a nemzetközi vonatkozású fejezetek a külföldi 
jogirodalomhoz igazodva az elektronikus dokumentum szó sok esetben a magyar értelemben vett elektronikus 
okiratot takarja, ez utóbbi használatától viszont egyes államok jogára tekintettel (melyek nem fogadták be az 
okiratok körébe az elektronikus formában létező „okiratokat”) vagyunk kénytelenek tartózkodni. 
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jöhettek figyelembe.76 Nem voltak egyértelműek azonban az állásfoglalások a törvény által 

sem rendezett kérdést illetően, hogy az elektronikus okiratnak nem minősülő, tehát nem 

nyilatkozattételt, ennek elfogadását vagy elismerését tartalmazó, de szöveges elektronikus 

dokumentumok, azaz az elektronikus iratok miként értékelhetőek. Tekintettel arra, hogy a 

nyilatkozattétel a hagyományos okiratoknak sem feltétlen tartalmi eleme, ezek a típusú 

elektronikus dokumentumok, a teljes bizonyító erejű magánokiratoknál és a közokiratoknál 

használt „elektronikus okirat” kifejezés miatt e körön kívül szorulva a Pp. 199.§ szerinti 

egyszerű magánokiratként minősülhettek. Ennek megváltoztatása indokolttá vált több okból 

kifolyólag is. A közokiratok frissen módosult szabályait tekintve az Eatv. és a Pp. összevetése 

nyomán csak a nyilatkozatot tartalmazó (elfogadó, elismerő) irat lehet elektronikus közokirat, 

amely minden más tartalmú okiratot kirekeszt e körből. Ez már csak a 2005-ben hatályba lépő 

a cégeljárással kapcsolatos normákra tekintettel is diszkordanciát eredményezett volna, hiszen 

a 2003. évi LXXXI. törvény értelmében pl. a cégnyilvántartásról kiadott hiteles elektronikus 

másolat elektronikus közokiratnak minősül és ezek is inkább tanúsító jellegű okiratok 

lennének. Ezen ellentmondások feloldása mindenképpen szükségessé vált, valamint a 

magánokiratoknál is megkérdőjelezhetőnek tekinthettük ezt a fajta szűkítést, egyrészt mert a 

hagyományos okiratokhoz képest indokolatlan diszkriminációt eredményezhetne, másrészt a 

gyakorlati magyarázata sem lelhető fel annak, hogy mi indokolná a minősített elektronikus 

aláírással ellátott, nem nyilatkozatot tartalmazó, elfogadó, vagy elismerő esetleg eredetileg 

nem is bizonyítás céljára készülő elektronikus iratoknak a teljes bizonyító erejű 

magánokiratok közüli kirekesztését és „a bizonyítás perifériájára” szorulását. 

A fenti problémák orvoslása a 2004-es módosítással sem az optimális módon ment végbe. 

Az új szabályozás az „elektronikus dokumentum – elektronikus irat – elektronikus okirat” 

megkülönböztetést mellőzve kizárólag az elektronikus dokumentumot definiálja a korábbitól 

valamelyest eltérő módon, azaz adat helyett „adategyüttesről” beszél és nem teszi a fogalom 

részévé az elektronikus aláírással való ellátottságot.77 Ez a változtatás mutatja, hogy a 

jogalkotó tudatában volt a szabályozás nem megfelelő voltának. A választott megoldás 

azonban nincs összhangban más jogszabályok – elsődlegesen a Pp., valamint a cégeljárást 

újraszabályozó 2003. évi LXXXI. törvény – szóhasználatával, amelyek elektronikus okiratról 

beszélnek. A szerző álláspontja szerint szerencsésebb lett volna egy köztes megoldás 
                                                
76 KISS D.: 516. p., VEREBICS 2001: 224. p. 
77 Maga a definíció ugyan nem tartalmazza többé az elektronikus aláírás meglétét, a törvény szövegében azonban 
a 2. § 12. pont kivételével mindenütt kiegészül az „elektronikus dokumentum” kifejezés az „elektronikusan 
aláírt” jelzővel. [Ld. 2004. évi LV. törvény 20. § (1) bek. a) pont.] Ezzel a bonyolult szabályozási technikával 
tulajdonképpen a Eatv.-ben rögzített joghatásokat mégiscsak az elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumokhoz rendelte hozzá a jogalkotó. 
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kidolgozása, amely az „elektronikus dokumentum - elektronikus okirat” fogalompár 

felhasználásával rögzítené a bizonyítás jogára is kiható különbözőségeket. Az elektronikus 

dokumentum új meghatározásának létjogosultságát nem vitatva, megtarthatta volna a 

jogalkotó az Eatv.-ben is az elektronikus okirat fogalmát, de a korábbi vitatható 

meghatározást átalakítva, kitágítva – akár a korábbi elektronikus irat meghatározásával 

azonosan definiálva azt. Ezt az álláspontot támasztják alá a hagyományos okirat kapcsán 

kifejtett gondolatok, melyekben azt kívántuk igazolni, hogy a nem elsődlegesen szöveg-

jellegű dokumentumoknak az okiratkénti figyelembevétele számos problémát okozna a 

bizonyítás során. 

Az Eatv. hatálybalépésével a Ptk. és Pp. számos rendelkezése módosult és mivel a részben 

az anyagi jog által szabályozott formai követelmények a bizonyító erő kérdéskörétől 

elválaszthatatlanok, így ezeket együtt érdemes tárgyalni. Az elektronikus aláírás biztonsági 

szintjeit követve a következő megállapításra juthatunk: az ún. egyszerű elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus okirat a Pp. 199.§ szerint egyszerű magánokiratként minősülve a bíróság 

szabad mérlegelésének tárgya. Az ilyen aláírással ellátott elektronikus okiratok szabad 

mérlegeléssel történő értékelését erősíti az a tény is, hogy a magyar polgári perjog a szabad 

bizonyítás elvén nyugszik, így a bíróság meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazásához 

nincs kötve, valamint felhasználhat minden egyéb bizonyítékot, amely a tényállás 

felderítésére alkalmas [Pp. 3.§ (5) bek.]. Az „egyszerű elektronikus aláírás” a törvényi 

meghatározás szerint: „elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag 

hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt adat” [Eatv. 2. § 6. pont]. E 

fogalomba valójában belefér a levél aljára gépelt név, a szkennelt sajátkezű aláírás stb., 

amelyek nem alkalmasak a kiállító egyértelmű azonosítására. Ez a tény természetszerűleg 

nem könnyíti meg az elektronikus üzenettel bizonyítani kívánó fél feladatát, ám nem vezet 

törvényszerűen a bizonyíthatatlansághoz. Egyrészt azért, mert a bíróság a bizonyítékokat 

összegükben értékeli, és a rendelkezésre álló többi bizonyíték (pl. tanúvallomás, egyéb 

okiratok) olyan mértékben növelhetik ezen okirat bizonyító erejét, aminek következtében 

együttesen alkalmassá válhatnak arra, hogy a bírót a tények valóságának elfogadásához 

szükséges mértékben meggyőzzék. Az egyszerű e-mailek bizonyító értékét befolyásolhatják a 

következők is. Az elektronikus levelek tartalmaznak egy ún. fejlécet, amely megjelöli a 

feladót, címzetteket, másolatot kapó személyeket, mellékleteket, időpontot stb. Egy bizonyos 

mértékben ez is segítheti a származás megállapítását, azonban itt számos tényezőt értékelni 

kell. Egy olyan munkahelyi e-mail cím használatával továbbított levél, amelyhez elméletileg 

csak a címhez rendelt személy fér hozzá, – a hamisíthatóság miatt – önmagában ugyan nem 
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elegendő bizonyíték, de mindenesetre nyilvánvalóan meggyőzőbb, mint egy a világháló egyes 

weboldalain keresztül magát fiktív néven regisztrálva e-mail címhez jutó feladótól érkező 

üzenet. Ez utóbbi esetben legfeljebb a levél írásához és továbbításához használt személyi 

számítógép azonosítása segíthet valamilyen mértékben. 

Az elektronikus aláírással ellátott okiratok tekintetében az anyagi és eljárásjogi hatások 

elkülönülhetnek. Ezt példázza a fokozott biztonságú elektronikus aláírás78 szabályozása, 

hiszen a Ptké. 38. § (2) bek. írásbeli alakban létrejött szerződésnek ismeri el a külön 

törvényben meghatározott maradandó eszközzel, így különösen a fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással aláírt okirat útján létrejött megegyezést is. Amennyiben az 

írásbeliségnél szigorúbb formakényszer nincsen és a szerződést a fenti biztonsági szintű 

elektronikus aláírással látták el, az a formai előírásoknak megfelel, ezzel a jogügylet érvényes 

létrejöttét megalapozza, de a Pp. szerint csak egyszerű magánokiratként minősül. 

A fokozott bizonyító erővel bíró okiratok sajátos jellegüket bizonyos alaki feltételek 

jelenlétéből nyerik. Ezek jellemzően tanúk, vagy ún. „hiteles” személyek (pl. ügyvéd, 

közjegyző) közreműködését, vagy meghatározott szerv speciális eljárását jelentik. „E 

feltételek minden esetben azt a célt szolgálják, hogy az írásbeliség alapvető biztonságát 

meghaladó mértékben biztosítsák az irat kibocsátójának kilétét, valamint az irat 

integritását.”79 Ahogyan az alcím sugallta az elektronikus okiratokkal kapcsolatos szabályozás 

kétlépcsős, az Eatv. által 2001-ben véghezvitt módosítások nyomán a közokiratokkal80 

kapcsolatos szabályozás nem valósult meg, hanem még további két évig váratott magára. A 

2001-es módosítás nyomán a teljes bizonyító erejű magánokiratok körébe felvételt nyert a 

kiállító által minősített elektronikus aláírással81 ellátott elektronikus okirat és ennek egy 

                                                
78 A törvény a fokozott biztonságú elektronikus aláírás meghatározása szövegezésében az irányelvet követi: az 
elektronikus aláírás akkor minősül fokozott biztonságúnak, ha a) alkalmas az aláíró azonosítására, b) 
egyedülállóan az aláíróhoz köthető, c) olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása 
alatt állnak, d) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás elhelyezését 
követően a dokumentumon tett – módosítás érzékelhető [Eatv. 2. § 15. pont]. E feltételek meglétét a szolgáltató 
az általa kibocsátott tanúsítvánnyal igazolja. 
79 SZILÁGYI: 9. p. Itt szükséges megjegyeznünk azt is, hogy a hagyományos okiratok valódiságának biztosítását 
szolgáló szokásos többletkövetelmények, pl. pecsét, fizikai összefűzés, lapok összekapcsolása stb. alkalmazására 
részben nincs mód, másrészt az elektronikus okiratok jellegéből következően nem is válik szükségessé. 
80 Az eredeti – a 2003. évi LXXXI. törvény hatályba lépése előtti – Pp. 195. § (2) bekezdésben szabályozott 
közokiratokról is minden esetben elmondható, hogy eredeti formájukban papír-alapú okiratok. Ez a törvényhely 
papír-alapú eredeti közokiratot feltételez, de az eredetivel azonos bizonyító erőt tulajdonít a papír-alapú 
közokiratról – általában műszaki vagy vegyi úton – készült felvételnek (fénykép-, film-, hang- stb.), úgyszintén 
az eredeti okiratról bármely adathordozó (mágneslap, mágnesszalag stb.) útján készült okiratnak is, amennyiben 
a felvételt illetőleg az adathordozóról az okiratot bíróság, közjegyző vagy más hatóság vagy ezek ellenőrzése 
mellett más szerv készítette. 
81 Minősített elektronikus aláírásnak minősül a biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel készített fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás, melynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki (Eatv. 2.§ 17. 
pontok). Az akkreditáció jogszabályilag meghatározott technikai és személyi (pl. büntetlen előélet) 
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speciális változata, amelynél az ügyvéd ellenjegyzésével igazolja, hogy ezen okirat tartalma 

az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik. A fentieket az Ütv. 27.§ (1) 

bekezdéssel összevetve kitűnik, hogy ez a folyamat a következőképpen zajlik: a felek 

kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelelő okiratot az ügyvédnek kell 

elkészítenie, melyet az ügyfél ellát a minősített elektronikus aláírásával, ezt követően az 

ügyvédnek is el kell látnia minősített elektronikus aláírásával, aki egyidejűleg ellenőrzi azt is, 

hogy az okirat tartalma nem változott. Az Eatv. javaslatának indokolása szerint ez úgy is 

megvalósulhat, ha az ügyfél és az ügyvéd egymástól távol vannak. A hagyományos 

ellenjegyzésnél megkívánt személyes ügyféli jelenlét itt elmaradhat, ezzel elősegítve az 

elektronikus okiratok egyik fontos szerepének érvényesülését, a távollevők közötti 

ügyletkötést. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy az ügyvédi ellenjegyzés egyik előfeltétele, 

azaz az aláíró személyének azonosítása miként valósul meg az ilyen esetekben. Amennyiben 

azt a nézetet követjük, hogy a hitelesítésszolgáltató által kibocsátott tanúsítvány, – amely 

önmaga is egy elektronikus okirat,82 – kvázi „digitális személyi igazolvány”, akkor is 

kérdéseket vet fel az a tény, hogy ilyen módon az azonosítás közvetetté válik és az ügyvéd a 

tanúsítványban bízva ellenjegyez. Ezáltal tulajdonképpen az eredetileg ügyvéd feladatkörébe 

tartozó személyazonosítás a hitelesítésszolgáltatóra hárul,83 aki azt köteles is megtenni a 

tanúsítvány kiadásakor. 

Az elektronikus magánokiratokhoz rendelt vélelmek kapcsán a törvény szövegezése némi 

következetlenséget mutat.84 A Pp. az ilyen okiratok integritását illetően egy megdönthető 

vélelmet rögzít: ha a fokozott biztonságú elektronikus aláírás ellenőrzésének eredményéből 

más nem következik, az elektronikus adatokat az ellenkező bizonyításáig meg nem 

hamisítottnak kell tekinteni, kivéve, ha az okirat rendellenességei vagy hiányai ezt a vélelmet 

megdöntik. A vélelemnek a törvényszövegbe strukturálása és logikai értelmezése 

egyértelműsíti, hogy az a teljes bizonyító erejű magánokiratok körét érinti, amelyek 

vonatkozásában a Pp. eggyel korábbi szakasza a minősített elektronikus aláírást követeli meg. 

Ezt a gondolatmenetet támasztja alá az Eatv. 4. § (2) bekezdése is, amely valójában hasonló 

tartalmú vélelmet rögzít az elektronikus dokumentumok vonatkozásában, de ennek 

érvényesülését a minősített elektronikus aláírás meglétéhez köti.  

                                                                                                                                                   
előfeltételekhez, valamint a felelősségbiztosítás meglétéhez köthető, de egyébiránt nem lehet akadályozni a 
szolgáltatók piacra jutását.  
82 KONDRICZ/TÍMÁR 2000: 134. p. 
83 A tanúsítványkérelemhez csatolandó dokumentumok: személyi igazolvány és egy másik igazolvány, cég 
esetén ezen felül még egy eredeti aláírási címpéldány és cégkivonat. GIRNT: 44. p. 
84 GÁLL: 36. p. 
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A fokozott bizonyító erőt a jogalkotó kizárólag az okirat elektronikus változatához rendeli 

hozzá [Eatv. 4.§ (3) bek.], hiszen a kinyomtatott elektronikus okirat már nem hordozza azokat 

a garanciális jegyeket, amelyek ezt megalapoznák. Amennyiben az elektronikus okirat 

„eredetije” valamilyen okból kifolyólag (pl. kitörlődött a memóriából) nem mutatható be, 

akkor a kinyomtatott változatot a bíróság a Pp. 199. § alkalmazásával értékelheti körülbelül 

úgy, mint egy aláíratlan hagyományos okiratot.  

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az eredetiség kérdése sem közelíthető meg a 

hagyományos értelemben, hiszen az elektromágneses jelek elküldése valójában nem elküldés 

annak a szokásos értelmében, itt tulajdonképpen a dokumentumnak egy többszöröződése 

következik be, a továbbítás ténye nem jelenti a küldő számára az eredeti példány „birtokának 

elvesztését”. Az eredeti dokumentum elküldése nem a hordozó anyaggal együtt történik meg 

csupán elektronikus jelek formájában, ami viszont az eredeti okirat többszöröződését 

eredményezheti.85 Az ilyen jellegű másolatok tulajdonképpen az eredetivel azonos bizonyító 

erővel bírnak. 

Míg a papír alapú okiratok tekintetében a valódiság vizsgálata a kézi aláíráshoz kötődik, 

vagyis az okiratnak a kiállítótól való származásának bizonyítását a kiállítótól származó kézi 

aláírás meglétére alapítják, addig az elektronikus okiratok esetében egy egészen eltérő 

mechanizmus követése válik szükségessé. Amennyiben a fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott dokumentum aláírójának azonossága, illetve a dokumentum 

hamisítatlansága kétséges, ezek megállapítása érdekében a bíróság elsősorban a fokozott 

biztonságú elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítványt kibocsátó hitelesítési szolgáltatót 

keresi meg. Ugyanez vonatkozik az időbélyegzéssel kapcsolatban felmerült problémák 

vizsgálatára is. Ezek a szabályok úgy is felfoghatók, mint a bizonyítás módját érintő 

kötöttségi elemek a szabad bizonyítási rendszerben, de az „elsősorban” szócska megengedő 

jelleget tükröz más jellegű bizonyítás lefolytatására is, ha az szükségessé válik. Amennyiben a 

bíróság szakértő igénybevétele mellett döntene, akkor természetesen nem írásszakértőt, 

hanem olyan igazságügyi szakértőt rendel ki, az informatikának ezen a területén rendelkezik 

kellő jártassággal [„elektronikus aláírás szolgáltatási szakértő” ld. Eatv. 17 § (6) bek.]. De sor 

kerülhet a szakértő igénybevételére a Pp. 199. § hatálya alá eső elektronikus 

dokumentumokkal kapcsolatos mérlegelést megkönnyítő kérdések eldöntése kapcsán is.86   

Az Eatv. elszórtan tartalmaz néhány olyan rendelkezést, amely az elektronikus aláírással 

kapcsolatosan esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében a későbbi bizonyíthatóságot 

                                                
85 JAKSITY: 215. p. 
86 HARSÁGI 2001C: 655-656. p. 
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hivatott szolgálni. Ezekből a szabályokból azonban kiviláglik, hogy a papír-okiratoknál ismert 

tartós rögzítés és bizonyíthatóság, amely akár több emberöltőn át biztosítható, az elektronikus 

okiratokkal kapcsolatban nem ennyire egyértelmű, a szabályozás inkább azt tartja szem előtt, 

hogy a dinamikus jogviszonyokban (elsődlegesen az elektronikus kereskedelemben) 

használatos okiratokra bizonyítékként meddig lehet szükség, a bizonyíthatóságot valamivel az 

általános elévülési időn túlra tolja ki, de ez az időtartam láthatóan véges. Nem csoda tehát, 

hogy a jogalkotó élve az irányelvből fakadó lehetőséggel a statikusabb jellegű jogviszonyok 

egy részét kivette a törvény hatálya alól. A hitelesítési szolgáltató köteles a tanúsítványokkal 

kapcsolatos információkat megőrizni az érvényesség lejáratától számított tíz évig vagy 

amennyiben az elektronikus aláírással vagy az elektronikus dokumentummal kapcsolatosan 

jogvita áll fenn, akkor annak jogerős befejezéséig, és eddig biztosít eszközt arra, hogy a 

kibocsátott tanúsítvány tartalma megállapítható legyen.87 A jogvitáról az aláírótól szerez 

tudomást a hitelesítésszolgáltató, a törvény az ő bejelentési kötelezettségei között sorolja fel 

az ez irányú tájékoztatást. Az adatvédelmi szabályok körében kivételként említi a törvény a 

következőket: ha a tanúsítvány érvényességét érinti a polgári peres vagy nemperes eljárás és 

az érintettséget igazolták, akkor az ellenérdekű fél vagy képviselője, ill. a bíróság részére a 

hitelesítési szolgáltató kiadhatja az aláíró személyazonosságát igazoló adatokat (Eatv. 

9,11,13.§.).  

 

3.3.2. Az második lépés: az elektronikus közokiratokkal kapcsolatos jogi keretek 

megteremtése 

Az Eatv. előkészítése során több olyan dokumentum született,88 amely még szabad utat 

biztosított volna az elektronikus közokiratoknak a 2001-es bevezetéséhez, azonban ezek a 

szakaszok a hatályba lépett törvényből már kimaradtak. Erre egy következő lépcsőben került 

sor a cégeljárás újraszabályozása kényszerítette ki végül is a kérdés megoldását. A társasági 

jogról szóló 68/151/EGK irányelv és az ezt módosító 2003/58/EK irányelv a cégnyilvánosság 

és a cégnyilvántartás kérdését új alapokra helyezte: a korlátolt felelősségű társaságok és a 

részvénytársaságok vonatkozásában lehetőség nyílik az elektronikus cégbejegyzésre és 

biztosítottá válik a cégjegyzék adatainak és az alapjául szolgáló okiratoknak a távolbóli gyors 

megismerhetősége. Az irányelv rendelkezéseit a magyar jogba átültető, az elektronikus 
                                                
87 A hitelesítési szolgáltató tevékenységének tervezett megszüntetése esetén 60 nappal korábban bejelenti ezt, ez 
idő alatt már új tanúsítványt nem bocsáthat ki, 20 nappal a befejezés előtt visszavon minden tanúsítványt a 
jövőre nézve, a nyilvántartását pedig egy ugyanolyan szintű szolgáltatást nyújtó hitelesítési szolgáltató (vagy egy 
archiválási szolgáltató) veszi át. E lépések elmaradása esetén a Hírközlési Felügyelet köteles gondoskodni a 
fentiekről. 
88 Ld. részletesebben: HARSÁGI 2001C: 653. p. 
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cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről szóló 2003. évi LXXXI. 

törvény több törvényt módosítva teremtette meg az elektronikus közokirat létalapját. A 

többlépcsős hatálybaléptetés azonban nincs minden ponton szinkronban egymással. 2004. 

júliusával lehetővé válik a közjegyzők számára, hogy elektronikus formában közjegyzői 

okiratot szerkesszenek (12.§), az ehhez szorosan kötődő Pp. módosítás hatályba lépését 

viszont 2005. januárjára datálta a törvényalkotó.  

Az új rendszerben az érintett társasági formák nyilvántartása elektronikusan történik, ezért 

a papír formában benyújtott cégiratokat (bejegyzési kérelmet és mellékleteit) a cégbíróság 

digitalizálja, majd az elektronikus okiratokat minősített elektronikus aláírásával látja el. A 

cégjegyzék adatairól és a cégiratokról 2005-től elektronikusan is kérhető hiteles másolatok, 

melyeket szintén minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, a törvény 

elektronikus közokirattá minősítette. Úgyszintén közokirati rangra emelte a törvény a 

Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálathoz annak internetes portálján keresztül 

elektronikusan benyújtott cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelmek89 beérkezését igazoló 

okiratait. 

Az elektronikus cégbejegyzési kérelem azon nem a jogi képviselő által készített 

mellékleteit is elektronikus okirati formában kell benyújtani, amelyek eredetileg papírra 

készültek. A jogi képviselő jogosult azt valamilyen módon elektronikus okirattá alakítani. 

Amennyiben ügyvéd jár el jogi képviselőként, például az általa szerkesztett elektronikus 

formájú társasági szerződés és a bejegyzési kérelem teljes bizonyító erejű magánokiratként 

bírálandó el, ezzel szemben az elektronikussá alakított és minősített elektronikus aláírással 

ellátott mellékletek (pl. hatósági engedélyek, banki nyilatkozatok stb.) mindössze arra 

szolgálnak bizonyítékul, hogy az okirat tartalma az eredetivel megegyezik. De az ilyen módon 

elektronikussá alakított okirathoz nem tartozik az eredetivel azonos bizonyító erő, a 

cégbíróság kétség esetén felhívhatja a jogi képviselőt az eredeti bemutatására.  

A jogi képviselőként eljáró közjegyző esetében a helyzet másként alakul. Az általa 

szerkesztett okiratok közokirati formát öltenek. A más által szerkesztett és a közjegyző által 

elektronikus okirattá alakított közokiratok megőrzik bizonyító erejüket. A teljes bizonyító 

erejű magánokiratról készített elektronikus változat viszont nem minősülhet át közokirattá, a 

másolathitelesítés szabályai alá rendelten hiteles másolatot eredményez, tehát ez is tovább 

viszi az eredeti bizonyító erejét. A címpéldány elkészítésének mikéntje azonban rendezetlen 

                                                
89 A Szolgálatnál a technikai megfelelőségre irányuló vizsgálatot nem személyek, hanem program végzi, az 
ügyvédet és a cégbíróságot is tájékoztatják technikai problémáról. A cégbírósághoz e vizsgálatot követően 
továbbítódnak az elektronikus okiratok.  
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kérdésnek tűnik. Eatv.10. § (1) bek. elvileg módot ad olyan tanúsítvány kibocsátására, amely  

képviselőkénti aláírásra jogosít. Ehhez azonban már igazolni kell a képviseleti jogosultságot. 

Ettől függetlenül is úgy vélem, hogy a hagyományos módon történő cégjegyzés egyelőre 

megkerülhetetlen, tehát a címpéldányt a hagyományos módon lenne érdemes elkészíteni, 

majd a cégbejegyzési eljárásban történő felhasználáshoz digitalizálni.  

Ezek a módosulások természetesen a Pp. közokiratokra vonatkozó szabályainak 

átrendezését is eredményezték: a 195.§ (2) bek. két új mondattal bővült. Az első fordulatnak a 

Pp.-be iktatását a közjegyző és a cégbíróság által elektronikus okirattá alakítható közokiratok 

sorsának rendezése tette szükségszerűvé. Ez a mondat rögzíti ugyanis, hogy amennyiben a 

közokirat kiállítására jogosult az elektronikus okiraton minősített elektronikus aláírást 

helyezett el, akkor ennek az elektronikus okiratnak az eredeti közokirattal azonos bizonyító 

ereje van. Az újonnan beiktatott rész második mondata deklarálja a külön törvény által 

elektronikus közokirattá minősített okiratoknak a közokiratokkal megegyező bizonyító erejét. 

Nem szerencsés a szövegezés, nem mondja ki a Pp. általános érvénnyel, hogy a közokirat 

kiállítására jogosult személy okiratai elektronikus közokiratok lennének, hanem más 

törvényeknek hagyja meg, hogy egyes okiratokat azzá nyilvánítson. A szakasz illeszkedése 

más törvényhelyekhez és a szövegezés elüt a megszokott kodifikációs technikáktól, ideiglenes 

jelleget sugall és a cégeljárás arculatára szabottnak tűnik. Az elektronikus közokiratok 

mindenképpen igényelnének egy generálisabb meghatározást és egy széleskörű felhatalmazás 

magában a Pp.-ben, de ez addig nem látszik megoldhatónak, amíg technikai okokból 

kiterjeszteni más eljárásokra nem terjeszthető ki az elektronikus közokirat 

alkalmazhatóságának szabálya.  

Az Eatv. 2004. évi módosítása is ellentmondásosnak tűnik a 4. § (8) bek. tekintetében, 

amely az alábbiak szerint rendelkezik „Ha a papíralapú dokumentumról külön jogszabályban 

meghatározott módon elektronikus másolatot készítenek, a másolatot tartalmazó elektronikus 

dokumentumhoz is fűződnek a papíralapú dokumentumhoz fűzött joghatások.” Ez a szakasz 

nincs összhangban a 2003. évi LXXXI. törvénynek azzal a fent kifejtett koncepciójával, 

amelynek értelmében más következménye van annak, ha egy ügyvéd készít egy okiratról 

elektronikus másolatot, mint ha ugyanezt a tevékenységet egy közjegyző vagy a bíróság 

végzi. Ezt az igen lényeges szempontot az Eatv. módosításának szövegezése során figyelmen 

kívül hagyni látszott a jogalkotó egyként kezelve a két eltérő helyzetet. 

Visszatérve a 2003. évi módosítások elemzésére megállapíthatjuk, hogy a bíróság 

elektronikus közokirat szerkesztői tevékenysége, valamint az ügyvédeknek elektronikus 

okirattá alakításra, mint másolathitelesítés jellegű tevékenységre adott felhatalmazás egyelőre 
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a cégeljárásra fog szorítkozni. Ezzel szemben a közjegyzők egy általános jogosultságot 

nyertek az elektronikus közjegyzői okiratok szerkesztésére, tehát ez a tevékenységük nincs 

egyetlen eljárástípusban felhasználható okiratokra korlátozva.  

A közjegyzői okiratok készítésére – ide értve az okiratszerkesztést megelőző 

tevékenységet is – vonatkozó előírások egyfajta garanciát igyekeznek biztosítani a 

visszaélésekkel szemben, vagy legalábbis a hamisítások lehetőségét a minimálisra próbálják 

csökkenteni. Ezeknek az előírások a többsége gyakorlatilag betarthatatlan lenne a 

személyesen jelen nem lévő, az okiratot elektronikus úton aláírásával ellátó fél 

vonatkozásában. Éppen ezért az ún. „táv-okiratbafoglalás” nem támogatandó.90 A módosított 

Ktv. az elektronikus közjegyzői okiratok vonatkozásában is előírja a törvényben foglalt 

alakszerűségek betartását. Álláspontom szerint az okiratszerkesztésre vonatkozó előírásoknak 

a közjegyzői okiratszerkesztést megelőző procedúra (meggyőződés a személyazonosságról, 

ügyleti képességről, tájékoztatási kötelezettség91 stb.) is szerves része, vagy talán az 

elektronikus okiratok vonatkozásában ez a hangsúlyosabb, hiszen a hagyományos okirat 

természetéhez igazított, az okiratszöveg integritását védő, szűk értelemben vett alakszerűségi 

rendelkezések egy része itt bizonyos mértékben el is veszti jelentőségét. 

Elektronikus közjegyzői okirat esetén a kiadmányozás történhet mind elektronikus, mind 

papír formában. A hiteles kiadmány mindkét esetben közokiratnak számít. 

A korábbi lehetőségek köre bővült az elektronikus másolathitelesítéssel, amely mind 

okiratok vonatkozásában, mind elektronikus adatbázisok adatai tekintetében megoldható.92 

 

3.3.3. A külföldi hitelesítésszolgáltatók tanúsítványainak elismerhetősége 

A nemzetközi vonatkozások tárgyalása során nagy hangsúlyt kapott a külföldi hitelesítési 

szolgáltatók tanúsítványai elismerését érintő kérdéskör. Hazánkban az Európai Unióhoz való 

csatlakozásának következményeként módosultak az ide vonatkozó szabályok megteremtve az 

EU-ban honos, vagy valamely tagállamban akkreditált szolgáltatók tanúsítványainak 

egyenrangúságát a jogkövetkezmények tekintetében. Ez kiterjed azokra a szolgáltatókra is, 

                                                
90 vö: ROUZET 9. p., PARTI: 10. p. 
91 A tanácsadás nem választható el az okiratszerkesztői tevékenységtől, annak „megelőző és nélkülözhetetlen 
feltétele”. A közjegyzői okirathoz fűződő különleges joghatások indokolják ezt, hiszen a felek ügyletkötésének a 
következmények tudatában kell végbemennie. DECKER: 31. o 
92 Korábban pl. a zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzés, ill. a nyilvántartásból érkező tanúsítvány 
elektronikus okirat formájában került az eljáró (bejegyzést végző) közjegyző számítógépére, amelyet a 
közjegyző már kinyomtatva, tehát papír-alapú okiratként bocsátott az ügyfél rendelkezésére, valamint a 
közjegyző papír-alapú okiratként őrizte azt. Ez a tanúsítvány 2004. júliusától már elektronikus formában is 
kiadható ugyanúgy, mint a TakarNet nevű hálózaton keresztül a közjegyző által lekérdezett 
ingatlannyilvántartási adatok hitelesített másolata. 
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amelyekért bármely tagállam valamelyik hitelesítési szolgáltatója felelősséget vállal vagy ha 

nemzetközi szerződés rendeli ezt el [Eatv. 5. § (1) bek.]. A felelősségvállalás külföldi 

hitelesítési szolgáltatóért vagy szerződéses úton történik vagy az ún. felülhitelesítéssel, ami 

tulajdonképpen egy tanúsítvány kibocsátását jelenti a külföldi hitelesítési szolgáltató 

részére.93 A megjelölt körön kívülre szoruló külföldi székhelyű hitelesítési szolgáltatók által 

kiadott aláírás létrehozó adattal szignált okirat csak a Pp. 199. § szerint bírálható el. 

 

3.3.4. Elektronikus okiratok a bírósági ügyvitelben 

Az elektronikus aláírásnak a fentieknél szélesebb körben való alkalmazásának technikai 

szempontból lehetséges, új korszakot nyithatnak a bírósági ügyvitelben is, hiszen nem 

kizárólag bizonyítási eszközként jöhetnek szóba a bírósági eljárásban, hanem lehetne ilyen 

módon teljesíteni meghatározott eljárási cselekményeket, amennyiben az ehhez szükséges 

infrastruktúra és a jogszabályi felhatalmazás is adottá válik. Azonban ezt, ugyanúgy, mint az 

elektronikus okiratok bemutatásának mikéntjét sem a Pp., sem a Büsz94 nem szabályozza 

kellő részletességgel. 

 

                                                
93 VEREBICS 2001: 225. p. 
94 A bírósági ügyvitel szabályairól 14/2002 (VIII.1.) IM rendelet a 2.§ 13. pontban mindössze az elektronikus 
kiadmány kiadásának lehetőségét szabályozza. 



IV. AZ OKIRATI BIZONYÍTÁS SZEREPE ÉS SZABÁLYOZÁSA EGYES 

KÜLFÖLDI ÁLLAMOK POLGÁRI PERJOGÁBAN 
 

4.1. Bevezető 

A jogösszehasonlítással foglalkozó szakemberek általában hajlanak arra a feltételezésre, 

hogy a jogélet hasonló igényeire a világ minden fejlett jogrendszere ugyanolyan vagy nagyon 

hasonló válaszokat ad. Ezt a hipotézist igen könnyen megingatható, ha a figyelmünket az 

perjogra irányítjuk összehasonlítva, hogy a common law rendszere, valamint a kontinentális 

rendszerben miként folyik le az eljárás, hogyan készítik azt elő, hogyan gyűjtik egybe és 

terjesztik a tényanyagot a bíróság elé, mindez miként oszlik meg az eljárás különböző fázisai 

között és milyen a feladatmegosztás rendszere a bíróság, a felek és az ügyvédek között.1 

Ahogyan bevezetőben előre jeleztük és a jogegységesítéssel foglalkozó fejezetben kifejtésre 

került, a bizonyítás joga kapcsán az egységes szabályozás megvalósíthatósága – a megindult 

spontán közeledési folyamatok és uniós elvárások ellenére – még európai szinten is kérdéses. 

Ebből következően az egyes államok szabályozásának ismerete a gyakorlat számára is 

elengedhetetlennek tűnik, hiszen a bizonyítás joga a polgári eljárásjogból az anyagi jogba 

átnyúló jellege miatt néhány esetben a lex fori elvét más kapcsolóelvek alkalmazása válthatja 

fel a nemzetközi vonatkozású ügyekben. Mindez oda vezethet, hogy adott esetben a magyar 

bíróság külföldi jogot kénytelen alkalmazni a még nem egységesített területeket érintően. 

A jogösszehasonlítás során az értekezésben vizsgált államok között az angolszász és a 

kontinentális jogrendszerhez tartozók is szerepelnek, a kontinensen a latin-germán jogi 

kultúra mindkét leágazása egyaránt képviselethez jutott. Kiemelten figyelembe vettük 

azonban a kiválasztás során, hogy az elemzett országok között ott legyenek azok, amelyek 

perjoga az 1911-es magyar perrendtartást előkészítő jogösszehasonlító munkálatok során 

hatással lehettek az okirati bizonyítás szabályanyagának kialakítására, aminek nyomai egy-

egy jogintézményben a hatályos szabályozásban is tetten érhetőek. Így pl. míg az okirat 

bemutatásának általános szabályozása az említett törvény tekintetében még sok helyütt a 

szövegezésében is, ma már inkább logikájában emlékeztet a német és osztrák perrendtartások 

megoldásaira, addig ennek egyik speciális szegmense: a harmadik személyek okirat 

bemutatására kötelezése tanúi minőségben, az elemzett kontinentális jogoktól idegen, sokkal 

inkább a hagyományos angol perjogi szabályozásra vezethető vissza. Az okiratfogalom 

kapcsán a magyar jog eredetileg a német-osztrák pertudomány eredményeire építkezett a 

                                                
1 ZWEIGERT/KÖTZ: 265. p. 
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fogalom szűkebb értelmezését elfogadva, de napjainkra a hazai perjog okiratfogalmának az új 

technika bizonyos eredményeit is magába fogadó jellege a szűkebb értelmezéstől való 

távolodást eredményezheti.  

A bizonyítás jogára általánosságban – főképp Emmer Kornél javaslatának közvetítésével 

– a korabeli francia perjog is hatással volt, ami a leghatározottabban a Plósz javaslatában is 

kiemelt hangsúlyt kapó modern perjogi alapelvek (szóbeliség, közvetlenség, nyilvánosság, 

szabad bizonyítás) érvényesülésében ragadható meg.2  

A bemutatásra kerülő jogok között az okirati bizonyítás tekintetében – legalábbis 

meghatározott részterületeket érintően (pl. a bizonyítás terjedelme) – meglehetősen nagy 

eltérést mutató modellek is szerepelnek, ami egy jó alapot képez a fejezetet záró 

összehasonlító elemzéshez. Az ily módon kiválasztott államok megoldásainak felvázolását 

egységes szempontrendszer mentén szükséges megvalósítani, melynek során kiemelt 

figyelmet kapott az időbeliség kérdése is az elemzésekben, amelyek dinamikáját úgy 

igyekezett elősegíteni a szerző, hogy a statikus hatályos jog szemszögéből – egy-egy 

jogintézmény kialakulásának, gyökerének a kutatásával és az adott országban elsősorban az 

utóbbi évtizedek főbb változásainak, esetleges reformfolyamainak bemutatása útján – 

visszapillantást engedett a múltba. 

 
 

4.2. AZ OKIRATI BIZONYÍTÁS SZEREPE A MODERN ANGOL POLGÁRI PERBEN 

 

 „Míg a Rajna annakidején egy a népeket és jogi kultúrákat összekötő szereppel bírt, addig 

a Csatornára éppen az ellenkezője igaz, mivel az angol jogot a kontinensen uralkodó római-

kánonjogi felfogástól messzemenően elvágta.”3 Emellett egy a XVI-XVII. században beindult 

folyamat révén egyfajta kettősség is jelen van az angol perjogi regulákban: egyes bizonyításra 

vonatkozó szabályok nagyon régi gyökerekkel bírnak, míg mások a modern kor termékei.4 

                                                
2 Részletesebben ld. KENGYEL 2003A: 155-156. p. 
3 WAGNER 2001: 452. p. 
4 Ekkor kezdődött el egy olyan szabályrendszer kialakulása, amely még a középkor folyamán létrejött idősebb 
rendelkezésekkel historikus kapcsolatban volt. Ezek többek között érintették a bíróság elé tárt különböző típusú 
okirati bizonyítékok megítélését is. A megjelölt időszakban a bírósági jegyzőkönyveket, a pecséttel ellátott 
okiratokat perdöntőként kezelték; ebben keresendő a (későbbiekben kifejtésre kerülő) „estoppel” gyökere, amely 
történeti szempontból a legrégibb része a bizonyítás jogának. HOLDSWORTH-től kiemelés, ld. MURPHY: 35-37. p. 
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A szigetországban így egy régi tradíciókban gyökerező, egyéni terminológiával bíró5, 

sajátságos eljárásjogi rendszer alakulhatott ki, amely az utóbbi években mutat némi 

elmozdulást az adversary system hagyományos modelljétől. 

Az előbbiekben előre jelzett és jelen fejezet keretei közt bemutatni kívánt megújítási 

folyamat egyik kiváltó oka lehetett, hogy egy harmonizált európai eljárásjog a különbségek 

áthidalását követeli meg. Nagyobb erővel jelentkezett azonban a reform igénye a kilencvenes 

évektől kezdődően a gyakorlat oldaláról, ahol egyre gyakrabban megfogalmazódott a 

hagyományos angol perrel szembeni legfőbb kritika: a túlzott költségesség és bonyolultság.6  

1999. áprilisban lépett hatályba az új Civil Procedure Rules 1997 (CPR)7 és a hozzá 

kapcsolódó végrehajtási jellegű Practice Direction, amely immáron egységes eljárási 

szabályokat tartalmazott mind a County Court-ok, mind pedig a High Court vonatkozásában. 

A reform atyjaként emlegetett Lord Woolf az eljárásjog deficitjének (a magas költségek és a 

hosszú pertartam) fő okát az adversary systemben látta,8 amelynek jellegzetessége, hogy az 

eljárás folyamatának irányítása messzemenően a felek illetőleg az ügyvédek kezében van. 

Ezzel tulajdonképpen az angol perjognak az a vonása vált problematikussá, amely a 

kontinentális ellenpárjától leginkább megkülönbözteti. A Lord Woolf által választott orvoslás 

egyúttal egy jelentős közeledést is tartalmazott azokhoz az alapelvekhez, amelyek a 

kontinensen már régóta ismertek. A változtatások között első helyen kell említeni a 

viszonylag jelentős bírói kompetencianövekedést9 az eljárás hatékonyságának elősegítése 

érdekében. Egy további hangsúlyos pontja az angol reformnak: a bizonyítási jog, amelyet az 

előbbiek folyományaként mélyen érintett a változás,10 hiszen költségek ugyan a per minden 

szakaszában képződnek,11 de a gyakorlatban ennek egy tetemes része a bizonyítási eljárás 

során keletkezik12. Lord Woolf kritikusan szemlélte a discovery rendszerét, amely teljesen 

kontrollon kívül állt. Az alapelvi megalapozottságát ugyan nem kérdőjelezte meg, az 

hatékonyságát igen. A hagyományos discovery során „elszabadult” papírhegyek a 

                                                
5 Egyes fogalmakat tudatosan nem fordít a szerző, hanem az eredeti terminológiát használja, hiszen a magyar 
jogi nyelv nem rendelkezik azonos (vagy akár hasonló) jelentéstartalmú szakkifejezésekkel. 
6 KENGYEL 2003A: 305. p. 
7 Az 1965-re datált Rules of the Supreme Court és az 1981 óta érvényben levő County Court Rules helyébe 
lépett. 
8 ANDREWS: 3-6. p., MALTERER: 35. p. 
9 A bírói aktivitás növekedése itt már határozottabbnak mondható, mint az 1990-es reform (Civil Justice Reform 
Act) kapcsán az Amerikai Egyesült Államokban. KENGYEL 2000A: 716. p. 
10 WAGNER 2001: 453., 455. p. 
11 ZUCKERMAN: 31. p. 
12 1993. júniusában az ún. Heilbron-Hodge-jelentés tartalmazott adatokat arra nézve, hogy a perköltség jó részét 
az okiratokra irányuló discovery okozta. BAJONS 2003C: 752. p. 



Az okirati bizonyítás szerepe és szabályozása egyes külföldi államok polgári perjogában 
________________________________________________________________________________________________ 

165 

tulajdonképpeni célt („cards face up on the table”)13 „ássák alá vehemensen a legtöbb 

esetben”. A fair trial elve is megkívánja, hogy kizárólag finanszírozási okok miatt ne lehessen 

a másik felet „térdre kényszeríteni”. Malterer szerint a reform után sem kell azonban attól 

tartani, hogy a vizsgálati elv kerül előtérbe.14 

A Woolf-jelentés újraírta a felek és a bíró szerepét, illetve az együttműködésükre 

vonatkozó szabályokat, a főtárgyalást (trial) előkészítő ún. procedural judge kezébe több 

pervezetési jogosítványt (court’s case management powers) adott.15 A case management 

magában foglalja azoknak a kérdéseknek a meghatározását, amelyekben döntést kell hozni, az 

ügymenet rögzítését (mennyi ideje van a feleknek az egyes perbeli cselekményekre) és az 

okirat bemutatási kötelezettség behatárolását.16 A R.32.1 CPR értelmében a bíróság 

iránymutatást ad azokra a kérdésekre vonatkozóan, amelyek bizonyítást igényelnek, a 

bizonyítás természetére vonatkozóan, ill. a bizonyítás módja tekintetében, adott esetben ki is 

zárhat bizonyítást. Ez az előírás, amelyet a reform foglalatának tekintenek, teljes ellenőrzést 

biztosít a bíróságnak a bizonyításfelvétel tartalma, terjedelme és módja vonatkozásában; a 

költséghatékonyság és az ügy tárgya, valamint a pertárgyértékhez viszonyítottan arányos 

felderítési ráfordítás érdekében. A felhatalmazás azonban nem is elsődlegesen a tárgyalás 

keretében történő bizonyításfelvételt érinti, hanem az előkészítő szakaszt.17 

 

4.2.1. Az okirat fogalmának meghatározása, okirattípusok 

Angol perjogban az okiratok tradicionálisan nem jutnak olyan kiemelkedő szerephez, mint 

a kontinensen, hiszen az angolszász jogban a szóbeliség hagyománya erősebb és ez a mai 

napig nagy hatással van az okiratok megítélésére.18 A hétköznapi és az üzleti élet 

bonyolultabbá válása viszont magával hozta az utóbbi időben az okiratok jelentőségének 

növekedését is. A fontosságát az adja, hogy minél több bizonyíték áll írásos formában a 

                                                
13 O’HARE / BROWNE: 540. p. 
14 MALTERER: 53., 56., 128. p. 
15 Ld. részletesebben: ANDREWS: 14-16. p., BAJONS 2003C: 729-730. p. 
16 Woolf rep. Section II, 1.p., Az ún. case management konferencia keretében a bíróság áttekinti azokat a 
lépéseket, amelyeket a feleknek meg kell tenniük az ügy előkészítése érdekében, dönt és útmutatást ad, hogyan 
lehet biztosítani az eljárás előrehaladását, ill. igyekszik előmozdítani a felek esetleges magállapodást. HILL/ 
WOOD/ FINE: 188. p. 
17 WAGNER 2001: 462. p. 
18 Az angol perjogot nem jellemzi azonban szóbeliség túlhajtása, az ún. Mündlichkeitsfanatismus, mód van ui. 
pl. az írásbeli tanúvallomás tételére is. Ld. erről: GÁSPÁRDY 1993: 246. p. A witness statement írásbeli fomája 
azonban nem okirati bizonyíték, hanem a bizonyítás három fő típusa tekintetében (witness evidence, 
documentary evidence, real evidence) közül a tanúbizonyításhoz sorolandó.  
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rendelkezésre, annál nagyobb az esély a bírósági tárgyalás elkerülésére. Amennyiben mégis 

tárgyalásra kerülne a sor, akkor rövidebb és kiszámíthatóbb az eljárás.19 

A bírói gyakorlat és a jogirodalom elég tágan szabja meg az okirat fogalmi kereteit: az 

információ minden tartós megtestesülése, amelyből magából érthetővé válik az információ 

vagy valamilyen megfelelő eszköz segítségével érthetővé tehető. Ide sorolhatók ilyen módon 

a hangfelvételek és a számítógép memóriájába elmentett adatok is, továbbá a filmek, 

mikrofilmek, kazetták is.20 Az okiratfogalom nem korlátozódik sem az írásokra, se a papír-

okiratokra, befogadta az elektronikus dokumentumokat21 is: az e-mailt és minden olyan 

releváns információt, amelyet számítógépben vagy más adathordozón (pl. floppy disc) 

raktároznak.22 Az angol jog az okiratfogalom megalkotása során tehát számításba vette a 

tudomány és technika fejlődését. Nem számít fogalmi elemnek az írás, amely azt jelenti, hogy 

a diagramok, szimbólumok és képek sem feszítik szét a definíció kereteit. Angol 

processzualista szemmel okiratnak minősülhet minden gondolati megtestesülés, függetlenül 

attól, hogy milyen anyagra és milyen eszközzel vagy módszerrel készült.23 Az okirat feltárási 

kötelezettség (discovery/disclosure) sem csak „papírdarabokra” vonatkozik, hanem magában 

foglal minden felvételt, mint pl. fotók, film, kazetták, lemezek, amelyekre a bírói 

jogfejlesztés24 terjesztette ki az okirat fogalmát.25 Újabban törvényileg is szabályozást nyert 

az okirat fogalma: a R 13. CPR és a R. 31.4 CEA (Civil Evidence Act 1995) szerint okirat 

bármi, amelyben az információ valamilyen módon rögzítést nyert.26 

 „Az angol jog nem ismeri a köz- és magánokirat közötti megkülönböztetésnek azt a 

jelentőségét, amit a kontinentális jogrendszerek ennek a megkülönböztetésnek tulajdonítanak, 

mert nem ismeri a hatósági vagy bírósági közegek közreműködést a jogügyletek kötésénél, 

vagyis nem ismeri a bírósági vagy közjegyzői okiratba foglalást.”27 Stürner szerint egy 

teljesen deregulált modellel találkozhatunk Angliában, hiszen az okirat a kiállító(k) 

magánaktusaként keletkezik, külső közreműködő személy jellemzően a solicitor. Az angol 

jogtól idegen a sok országban állami jelleget is hordozó neutrális harmadik személy 

(közjegyző) tevékenysége ezekben az ügyekben. A közjegyzők tehát az okiratba foglalás 

                                                
19 ANDREWS: 7. p., HILL / WOOD / FINE: 219. p., STYLE/HOLLANDER: Introduction XXXIII. p. 
20 TRILSCH: 72. p. 
21 A számítógéppel készített iratok bizonyítékkénti elfogadása elsősorban a tartalmukra tekintettel és 
meghatározott körülmények fennállása esetén megengedett, amennyiben a létrehozó eszköz megbízhatósága 
garantált. GARRETT: 716. p. 
22 SIME: 286. p. 
23 TRILSCH: 73. p. 
24 Grant v Southwestern and Country Properties (1974) 2 All ER 465-474. 
25 STYLE/HOLLANDER: 115. p. 
26 „Documents means anything in which information of any discription is recorded.” R 31.4 CPR 
27 SZÁSZY: 290. p. 
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„privatizált” modelljében csak mellékszereplőként jelentkezhetnek, belföldi felhasználásra 

szinte egyáltalán nem állítanak ki okiratot vagy végeznek hitelesítő tevékenységet.28 

Beszélhetünk tehát köz- és magánokirat megkülönböztetéséről, de más értelemben és más 

konzekvenciákkal, mint a kontinentális perjogi rendszerekben.  

Mind a köz- mind a magánokirat tekintetében számos változat él: attól függően 

kategorizálhatóak, hogy milyen szervtől származnak, milyen jogügyletet foglaltak okiratba, 

hol őrzik azt stb.29 A bizonyítás szabályai is változnak okiratfajtánként. A közokiratok azok, 

amelyek hivatalos jelleggel bírnak, mint pl. a közhivatalok által vezetett regiszterek (public 

records),30 peres ügyiratok,31 igazolások, tanúsítványok és hasonlók. Nagyon komplex az 

okiratokra vonatkozó szabályrendszer, de elmondható, hogy alapvetően a közokirat létezését 

az ún. judicial notice32 intézményének segítségével „bizonyítják”, addig a tartalmuk 

tekintetében esetleges külön bizonyítás válhat szükségessé. A magánokiratok esetében ahhoz, 

hogy bizonyítékként értékelhetővé váljanak, a valódiság megállapítása szükséges, amely 

alapvetően a kiállító kijelentése, vagy a kiállításkor tanúként jelenlevő személy kijelentése 

útján nyer bizonyítást. Ennek hiányában kerülhet sor az indirekt ún. secondary evidence 

segítségével történő bizonyításra pl. az aláírás valódiságának megvizsgálása útján. A tartalom 

hasonló módon történő bizonyítása ezzel párhuzamosan kell, hogy megtörténjék.33 

 

4.2.2. Az angol közjegyző korlátozott okiratszerkesztői tevékenysége 

Az angol közjegyzők – egyszemélyben gyakran solicitorok is – fő feladata az okiratok 

(deeds and other documents) hitelesítése hivatalos pecsétjükkel ahhoz, hogy azok külföldön 

váltsanak ki joghatást, azaz bárhol a világon felhasználhassák bíróságok és más hatóságok 

előtti eljárásban bizonyítékként. Végeznek bizonyos okiratszerkesztői tevékenységet is 

(főképpen végrendeletek, ingatlan tulajdonjogának átruházása, meghatalmazások stb. 

                                                
28 STÜRNER 1995: 346. p. „Notaries will be directly concerned with the form and manner of execution of a deed 
where the instrument is to take effect in a foreign jurisdiction.” 
29 FEKETÉNÉ: 179. p 
30 Pl. A cégekkel kapcsolatos információkat pl. a Companies House-ban hozzáférhetők, fizetésképtelenséggel 
kapcsolatos adatok meghatározott bíróságoknál, helyhatóságoknál tartják nyilván, az ingatlanokat pedig az ún. 
Land Registry-ben. STYLE/HOLLANDER: 63-72. p. A public records iratairól, amelyek a Public Record Office 
(Állami Levéltár) őrizetében vannak, pecséttel ellátott másolat is elegendő, ezeket minden további bizonyítás 
nélkül elfogadják (ha az eredeti is megengedett bizonyíték lett volna). ARGYLE/HAVERS/BENADY: 692. p. 
31 A bírósági okiratok tkp. egy különleges fajtája a közokiratoknak, de itt a magánelemek jobban jelen lehetnek: 
vagy a bíróság által kiállított okiratról vagy a magánszemélyek által kiállított okiratról van szó, amelyet a 
bírósághoz benyújtottak. Abból kiindulva, hogy ezeket a legnagyobb gondossággal állítják ki – nagy bizalmat 
élveznek, így nincs helye tanú útján történő ellenbizonyításnak. TRILSCH: 88. p.  
32 Judicial notice: kb. a bíróság hivatalos tudomása a magyar jogi terminológia szerint. Ezek az angol jogban 
főszabály szerint nem igényelnek bizonyítást, tehát az közokiratra hivatkozó fél mentesül annak bizonyítása alól, 
hogy az okirat létezik. GARRETT: 694-695. p. 
33 GARRETT: 712-713. p. 
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tekintetében), emellett tanúsítványok kiállítása, hitelesítések, eskü, váltóóvás felvétele stb. 

színesíti a tevékenységi körüket.34 

Az ún. notary public szerepe meglehetősen marginális és mintegy idegen testként 

működik a common law jogrendszerben, hiszen az angol jog nem ismer az egyes jogügyletek 

és eljárások tekintetében közjegyzői közreműködési kötelezettséget,35 a közjegyzői okiratba 

foglalás, a hitelesítés intézménye alapvetően idegen tőle.36 Ezen tevékenységeket valójában a 

külföldi jogok támasztotta igény hívta életre. „Az angol notary public jelentősége nem a saját 

jogrendszerében betöltött funkciójából adódik, hanem az a common law és a civil law 

jogrendszerek intézményei között biztosít összeköttetést.”37 A kontinentális államokban 

általában közjegyzői okirati formához vagy vagylagosan ahhoz kötött ügyletek tekintetében 

az angol jog elegendőnek tartja a magánokiratba (contract under seal/deed38) foglalást, pl. a 

ingatlan átruházása39, gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogügyletek40 esetén.  

 

4.2.3. Az okiratok bizonyító ereje 

Az angol jog számos kontinentális ország jogával szemben általában nem rendel az 

okiratokhoz törvényileg előre meghatározott bizonyító erőt, így az okirat bizonyító erejének 

megállapítása szabad mérlegelés tárgya. Ez az angol perjog történeti fejlődéséből következik, 

melynek során egyfajta munkamegosztás alakult ki az esküdtszék és a bíró között: a 

bizonyítási eszköz megengedhetőséget illetően a bíró, a bizonyító erő mérlegelése kapcsán 
                                                
34 LANGHEIN: 32-33. p. 
35 LANGHEIN: 34. p. 
36 Korábban előfordult, hogy az angol bíróságok vonakodtak a közjegyzői okiratot, mint bizonyítási eszközt 
elismerni, holott ez sem a törvényi rendelkezésekkel, sem a korábbi döntésekkel nem volt ellentétes. LANGHEIN: 
35. p. 
37 LANGHEIN: 36. p. 
38 A deed eredetileg egy lebélyegzett okiratot jelentett, amellyel egy jogot vagy követelést szereznek meg vagy 
ruháznak át, de az erre vonatkozó szabályok felpuhulása jellemző. Ld. következő lábjegyzetek. 
39 A Law of Property Act 1925 és a módosításai nem tartalmaznak közjegyzői okirati kényszert. Az ingatlan 
átruházásához a korábbi szabályozást magánszemélyek esetében is megkívánta az okiratot hitelesítő pecsét 
elhelyezését, azonban a gyakorlatban ez már hosszú ideje csak üres formalitássá süllyedt. Elegendő volt, ha az 
okiratra előnyomtatták az „L.S.” betűket (loco sigilli) vagy a „Seal” szót, valamint ha a nyilatkozatot tevő (vagy 
az ügyvédje) az okiratra ragasztott egy erre a célra rendszeresített papírbélyeget. ZWEIGERT/KÖTZ: 367. p. 1989-
ben a természetes személyek tekintetében a pecsét elhelyezésének követelményét megszüntették. Azóta egy (!) 
tanú jelenlétében kell aláírni az okiratot, az érvényes jogügylet létrehozatalához. Gazdasági társaságok esetében 
az átruházásra vonatkozó szerződést a társaság titkára és egy a társaságot képviselő testületi tag jelenlétében írják 
alá. A szigorú formakényszer hiánya ellenére elmondható azonban, hogy a gyakorlatban jellemző mindkét 
szerződő fél oldalán az ügyvédi (solicitor) közreműködés, akik az okirat megszerkesztésén túl a regisztrációs 
eljárásban való eljárásra is meghatalmazást kapnak. LANGHEIN: 37-38. p. 
40 Tulajdonképpen az ingatlanok átruházása kapcsán taglalt szabályokhoz hasonló megoldás jellemzi a gazdasági 
társaságok alapításáról, a tagok társasági részesedésének átruházásáról, valamint a más társasági jogi ügyletekről 
szóló szerződéseket. Ezekről is elmondható, hogy pusztán magánokirati formához kötöttek, azonban a 
gyakorlatban itt is a solicitor jár el. A közjegyző szerepe elenyésző, belföldön joghatást kiváltó ügyleteknél csak 
igen kivételesen jutnak szerephez, ld. pl. a szavazati jog gyakorlására történő meghatalmazás, amit ha nem 
eredetiben mutatnak fel, akkor a másolatot közjegyzőnek kell hitelesítenie („notarially certified copy of that 
power…”). LANGHEIN: 41-42. p. 
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pedig a jury döntött a „common sense” és az esküdtek élettapasztalata alapján. Kialakultak 

azonban olyan vélelmek, amelynek közvetett hatásaként egyes okiratok bizonyító ereje 

kiemelkedik a többi közül. Ezek a vélelmek azon alapulnak, hogy kizárják az ellenbizonyítás 

lehetőségét, de csak meghatározott okiratok tekintetében, tehát nem általános érvénnyel.41 Az 

ún. deed estoppel-hatása (estoppel42 by deed) azt jelenti, hogy ilyen okirat bemutatása esetén 

az ellenfél lehetőségei korlátozottak a tartalom (az okiratban foglalt tények) vitatása 

tekintetében, gyakorlatilag az okirat nem gyengíthető meg kettejük viszonylatában másik 

bizonyítási eszközzel. Az Estoppel-hatás nem zárja ki viszont, hogy egy hibás vagy hamis 

okirat bizonyító ereje ellenbizonyítás útján lerontható legyen. Az estoppel by record 

jogintézménye az ítéletek bizonyító erejét érinti, tulajdonképpen kizárja az ellenbizonyítást, 

amely szabály erősen összefügg a jogerőre vonatkozó tanokkal is.43  

Másrészről az angol jog az „extrinsic facts”-tanítással is operál, amelynek lényege a 

következőkben áll: meghatározott (pl. szerződéseket tartalmazó) okiratok esetében az vezet  

egy magasabb bizonyító erő kialakulásához, hogy az „okiraton kívül rekedt tények” 

bizonyítása nem megengedett. Tehát általánosságban igaz, hogy e tények vonatkozásában 

nincs helye tanúbizonyításnak, kivételt képez azonban az a helyzet, ha pl. maga az okirat 

valódisága vitatott vagy a szövegezés nem egyértelmű.44 

Szintén itt érdemes említést tenni arról, hogy a régi (legalább 20 éven át megőrzött) 

okiratokhoz is különleges bizonyító érték kapcsolódik az angol perjog szerint.45 

 

4.2.4. A discovery/disclosure eljárások mibenléte  

A bizonyítás szemszögéből tekintve az angol peres eljárásra, elmondható, hogy az két 

részre oszlik: az elsőben az ügyvédek a procedural judge közreműködésével összegyűjtik a 

bizonyítási anyagot, a másodikban pedig a bíróság előtt a főtárgyaláson prezentálják azt, azaz 

közvetlen formában tárják a bíróság elé.46 

                                                
41 NAGEL 1967: 338-339. p 
42 Estoppel: a fél bizonyos esetekben egy tény bizonyításából ki van zárva (estopped), ha egy korábbi egyértelmű 
és világos magatartásából vagy ugyanilyen nyilatkozatából az ellenkező következik. Ennek további feltétele, 
hogy ehhez a nyilatkozathoz mindketten kötve legyenek és más „estoppel” nem áll fenn vele szemben. COESTER-
WALTJEN: 236. p. 
43 NAGEL 1967: 340. p., NAGEL / GOTTWALD: 512. p. 
44 NAGEL / GOTTWALD: 513. p. 
45 TRILSCH: 82. p. 
46 Az angol per jól ismert jellegzetessége, a hearsay evidence tilalma is ide kapcsolódik, amely ha nem is teljes 
egészében, de nagyvonalakban megfeleltethető a kontinentális eljárásjogokból ismert közvetlenség elvének, 
hiszen e tilalom értelmében azok a bizonyítékok nem megengedettek, amelyek nem adnak lehetőséget a 
bíróságnak, hogy a tények valóságáról vagy valótlanságáról közvetlenül meggyőződhessen.Vö.: BAJONS: 739-
740. p. 
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A jury létezésén túl – amely az angol jogban is visszaszorulóban van, – megfigyelhető 

még egy igen lényeges különbség a kontinentális perjogokkal szemben: a feleket terhelő 

tájékoztatási kötelezettség.47 Az angol discovery az amerikaival48 ellentétben csak a kölcsönös 

információcserét és a tárgyalás előkészítését szolgálja, kizárólag az olyan okiratokra terjed ki, 

amelyek tartalma az ügyben közvetlenül releváns (függetlenül attól, hogy a félre nézve 

kedvező vagy sem). Az okiratok feltárása tehát a felek kölcsönös kötelezettsége, amelynek 

célja, hogy „a peranyag a lehető legteljesebb előkészítés után kerüljön csak tárgyalásra”. A 

tárgyalást megelőző ún. pleadings (iratváltás) szakasza az, amelynek során „kikristályosodnak 

a bizonyítandó tények”,49 „a releváns tények előadásával rögzül a thema probandum”.50 A 

bíróság igyekszik biztosítani, hogy az elrendelt disclosure-t az ügy követelményeihez 

igazíthassák és ne legyen szélesebb körű, mint ami szükséges.51 

A reform a terminológia megváltoztatásával is kifejezésre juttatta a tradíciókkal való 

szakítást, hiszen az új CPR (Part 31) immáron nem discoverynek, hanem disclosure-nek hívja 

a feleknek azokat az előkészítő szakaszban véghez vitt eljárási cselekményeit, amelynek célja 

az okiratok feltárása, egymás kölcsönös tájékoztatása. A disclosure vonatkozásában azonban 

szükséges megjegyezni, hogy egy gyűjtőfogalmat takar, amelybe a jogirodalom szerint 

beletartozik mind a discovery és az ún. inspection is. Az előbbi puszta információközlés a 

dokumentum létezését illetően, az utóbbi a tulajdonképpeni ismeretszerzés az okirattartalom 

tekintetében.52 A CPR általános kötelezettség ír elő az előbbire, de a tartalom megismerését 

akadályozó kivételeket már ismer (az ún. privilégiumok53). Bajons a fentiekkel 

egybehangzóan állapítja meg: „A discovery és a disclosure közti különbségtétel mindenesetre 

nem pusztán terminológiai természetű. Sokkal inkább azt kívánja jelezni, hogy a feltárási 

kívánalmak hatókörében történt alapvető változás, […] az okiratok megismertetése és a 

betekintés lett újraszabályozva.”54 

 

                                                
47 ANDREWS: 4. p., WAGNER 2001: 463. p. 
48 Vö.: amerikai jogban az ún. fishing expedition-nel. 
49 FEKETÉNÉ: 179-180., 182. p 
50 GÁSPÁRDY 1993: 242. p. 
51 O’HARE / BROWNE: 546. p. 
52 WAGNER 2001: 465, 477. p.  
53 Pl. a jogi hivatáshoz kötődő privilégiumok (ügyvéd-ügyfél levelezés), közérdek, meghatározott esetekben 
magánérdeken is alapulhat (legal professional privilege, privilege against incrimination, public interest 
immunity). Erről ld. részletesebben: STYLE/HOLLANDER: 131-216. p., WAGNER 2001: 477-478. p. 
54 BAJONS 2003C: 755-756. p. Woolf szerint pereskedés bonyolultságának csökkentése érdekében a discoveryt 
ellenőrizni kell. Alkalmazhatósága az esetek kisebb részében lehetséges, a többségnél kiváltja azt a sokkal 
korlátozottabb disclosure. Woolf rep. Section I, 4.p. 
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4.2.5. A Woolf-reformot megelőző discovery szabályozás problematikája és az új 

szabályozás megoldási módozatai 

A hagyományos angol perben az okirat bemutatási kötelezettség meglehetősen széleskörű 

volt, kiterjedt azokra a dokumentumokra is, amelyek ugyan maguk nem relevánsak a döntés 

szempontjából, azonban esetlegesen elvezethetnek egy további bizonyítási eszközhöz, az 

angol terminológiához hűen úgy is mondhatnánk: nyomra vezethetnek („train of enquiry”-

dokumentumok). Ebben a meghatározásban a régi Peruvian–Guano szabály él tovább egy új 

formában,55 amely egy 1888-ban született döntésen nyugszik (Peruvian Guano-ügy56). E 

szabály szerint a discovery minden olyan okiratra kiterjed, amely a perben a vitatott 

kérdésekkel kapcsolatos: amelyekről ésszerű feltételezni, hogy esetleg olyan információt 

tartalmazhatnak, amely közvetlen vagy közvetett módon lehetővé teheti a fél számára, hogy 

előre vigye az ügyét vagy a védekezését az ellenféllel szemben. A feleknek minden olyan 

okirathoz hozzá kell férnie, ami perben jelentőséggel bírhat.57 

Ez a túlméretezett discovery58 – ahogyan már a korábbiakban említésre került – nemcsak 

jelentős többletköltséget okozott, hanem az iratok áttanulmányozása a perek elhúzódásának 

egyik okává vált. A régebbi szabályozás szerinti széleskörű feltárási kötelezettséget a CPR 

azokra az okiratokra korlátozta, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a per tárgyával.59 A 

hagyományos discoveryt pedig a disclosure egy új formájával helyettesítették, normál esetben 

a standard disclosure60, kivételesen pedig a specific disclosure alkalmazására kerül sor.  

Az új angol szabályozás szerint a standard disclosure keretében a felek kötelesek a per 

megindulását követően,61 egymás számára a vonatkozó dokumentumok létezését, illetve nem 

létezését megerősíteni (R. 31.2 CPR). Tehát a fél olyan módon tárja fel a dokumentumot, 

hogy állítja: létezik vagy létezett. Gyakorlatilag a standard disclosure esetén a releváns 

dokumentumokról át kell adni egy listát az ellenfél számára (R 31.10 CPR) és egyúttal 

biztosítani őt arról, hogy az átadó fél legjobb tudomása szerint a kötelességét teljesítette (R. 

31.10 [6] [c] CPR).  

                                                
55 VON HEIN: 890. p. 
56 Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co., 11 QBD 55,63 (1882)  
57 ALI/UNIDROIT, Introduction 11-12. p., HILL / WOOD / FINE: 220. p. 
58 Pl. az elhíresült Procou Ltd. v Provincial Building Co. Ltd. ügyben - [1984] 1 WLR 557 – a discovery 
eredményeképpen 5 millió (!) okirat vált hozzáférhetővé. HILL / WOOD / FINE: 220. p 
59 BAJONS 2003C: 737. p. 
60 Amennyiben a bíróság másképpen nem rendelkezik csak ezt kell teljesíteni, sőt a bíróság rendelkezhet úgy, 
(illetőleg a felek megegyezhetnek abban,) hogy még a standard disclosure-t is mellőzik, vagy limitálják. HILL/ 
WOOD/ FINE: 222. p. 
61 Tkp. a writ kézbesítésével áll be a okiratfeltárási kötelezettség. A per megindulását megelőzően akkor kérhető 
a disclosure (R 31.16 [d] CPR), ha a felfedés annak az érdekében szükséges, hogy a jövőbeni eljárásban 
felhasználják vagy hozzásegítsen a vitának a bíróságon kívüli rendezéséhez, ill. költségek megtakarításához. 
NAGEL / GOTTWALD: 517. p. 
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Az eljárás egyszerűsítését, gyorsítását eredményezi ez a korlátozott előterjesztési 

kötelezettség, már csak azokra az okiratokra terjed ki, amelyekhez a felek minden nagyobb 

nehézség nélkül hozzájuthatnak.62 Konkretizálva, a standard disclosure csak azokra az 

okiratokra terjed ki, amelyekre a fél hivatkozni kíván, ill. amelyek az ellenfél tényállításával 

ellentétesek vagy amelyet a CPR-hez kapcsolódó rendeletek írnak elő. Továbbá mindazokra 

az okiratokra is, amelyet a standard disclusure-t végzőre nézve hátrányosak, tehát az ellenfél 

perbeli előadását támasztják alá (R. 31.6 CPR). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a 

kötelezettség azokra a dokumentumokra korlátozódik, amelyek a fél ellenőrzése alatt vannak 

vagy voltak: a fizikai birtokában, vagy a félnek joga van a birtoklásra, az okirat 

megvizsgálására, másolat készítésére.63  

A R.31.7 CPR szerint azonban a standard disclosure teljesítéséhez egy arányos 

(reasonable) kutatást is kell végezni. Az arányosság megítélésénél tekintetbe veszik az érintett 

okiratok számát, az ügy természetét és bonyolultságát, költségeket, a felek financiális 

helyzetét stb. 

A standard discovery azokra a dokumentumokra kell, hogy korlátozódjon, amelyek 

létezéséről a félnek tudomása van abban az időpontban, amikor a feltárás kötelezettsége 

felmerül,64 azonban a R 31.11 CPR egy folyamatos tájékoztatási kötelezettséget ró a felekre, 

amely egy a standard disclosure körébe eső okirat létezéséről való esetleges későbbi 

tudomásszerzéssel áll be a per későbbi szakaszában. 

Az okiratok listájának átvételével nyílik meg a lehetősége az ellenfélnek az okiratok 

tartalmának megismerésére az ún. inspection keretében, valamint valódiságuk vitatására, ill. a 

specific disclosure kezdeményezésére. Az inspection nem korlátozódik pusztán a 

megtekintésre, szemrevételezésre; a másolat rendelkezésre bocsátása viszont elegendő lehet, 

leszámítva azt az esetet, ha az eredeti okirat fizikai megvizsgálása (pl. milyen állapotban van 

az okirat vagy a módosításokat közelebbi szemügyre vétele) valamilyen oknál fogva 

elengedhetetlen.65 A feltárt okirat tartalmi megismerésének gátat szabhat az a tény, hogy már 

ha már nincs az okirat a feltáró fél ellenőrzése alatt, vagy valamilyen joga van a megtagadásra 

(privileges). 

Mint láttuk, a „listázási kötelezettség” a CPR szerint korlátozottabbá vált, a standard 

disclosure során mindössze azokat az okiratokat érinti, amelyek maguk közvetlenül 

                                                
62 GODFREY/LOEBEL: 81. p. 
63 HILL / WOOD / FINE: 225. p. 
64 Woolf rep. Recommandations, Nr. 137, 12.p. 
65 OSBORNE: 272. p. 
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relevánsak. Lord Woolf klasszifikációja szerint az okiratok a következő négy kategóriába 

sorolhatók: 

a.) saját okiratok, amelyekre a fél hivatkozik, 

b.) az ellenfél okiratai, amelyek létezéséről tud és az alátámasztaná a tényállításait 

vagy aláásná az ellenfélét, 

c.) a „vitatható” okiratok, amelyekről első pillantásra nem tűnik ki, hogy 

megerősítik vagy meggyengítik-e valamelyik fél álláspontját. (Számos okirat – amire 

korábban a discovery kiterjedt – ide tartozik, de csak csekély mértékben lesz kihatásuk 

a döntésre.) 

d.) a „train of inquiry”- dokumentumok, amelyek önmagukban nem relevánsak, de 

egy másik bizonyíték nyomára vezethetnek.  

A szemléletes felosztás segít meghatározni a bemutatási kötelezettség terjedelmét: míg az 

előbbi két pontban említett okiratok egyértelműen a standard disclosure körébe esnek, addig 

az utóbbiak, melyeknek a jogvitával való közvetlen kapcsolata közel sem olyan egyértelmű, a 

bíróság  által – kivételesen – kérelemre elrendelt specific disclosure és specific inspection (R 

31.12 CPR) keretén belül ismerhetők meg.66 A elrendelést érintő döntés során az eljáró 

bírónak a következőket kell mérlegre tennie: a specific disclosure-nek az ügy tárgyára a és 

pertárgyértékre tekintettel is igazoltnak kell lennie. Elsődlegesen az alábbiakra tekintettel 

határoz a bíró: más bizonyíték megléte, a felek körülményei, a valószínű költségek és a 

disclosure várható  haszna.67 

Az okirat bemutatására harmadik személy csak akkor kötelezhető (orders for disclosure 

against a person not a party), ha az adott okirat alátámasztani vagy cáfolni látszik a fél által 

előadottakat és szükséges a jogvita pártatlan elbírálásához vagy költségkímélő hatású (R 

31.17 CPR). 

A „Woolf-stílusú case management” a jogviták elbírálásának egy a pertárgyértéktől 

függő három szintű rendszerét hozta létre,68 ahol a bagatell ügyek (ún. small claim tracks 

5.000 £-ig) esetében csupán egy formalitásoktól mentes standard disclosure érvényesül, amely 

úgy van megtervezve, hogy lehetővé tegye az ügyvéd nélküli pereskedést. Fast track, azaz 

szigorú határidőkhöz kötött, gyorsított eljárás keretében nyernek elbírálást az 5.000-15.000 £ 

közötti pertárgyértékű ügyek, amelynél a lista, vagy a másolatok átadásával valósul meg a 

standard disclosure és csak ritkán kerül sor a specific disclosure elrendelésére. Az ún. multi 

                                                
66 BAJONS 2003C: 754-755. p., ZUCKERMAN: 39. p. 
67 Woolf rep. Recommandations, Point 139. pont, 12. p., WAGNER 2001: 471. p. 
68 ZUCKERMAN: 32. p. 
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track (rendes eljárás, 15.000 £ felett) során az ügyek bonyolultsága miatt a specific 

disclosure-t gyakrabban alkalmazzák.69 

 

4.2.6. A tárgyalási szak 

Az ügyek többsége nem jut el a főtárgyalásra, amely a pre-trial szakasz szűrő szerepének 

köszönhető elsődlegesen. A reform előtti angol jogban a bírósági tisztviselő (master, registrar) 

segédkezett, manapság a procedural judge jár el a bíróságot képviselendő ebben a szakaszban 

és az angol mondás szerint számos esetben „kisöpri az asztalt a bírónak”.70 Az előkészítő 

szakaszban ugyanis a feleknek lehetősége nyílik arra, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok 

ismeretében esélyeiket mérlegelve megegyezésre jussanak. 

A fentebb tárgyalt előkészítő fázis célja (a bizonyítékok összegyűjtése) lényegesen eltér a 

tárgyaláson történő bizonyításfelvétel céljától, így a discovery-t/ disclosure-t hagyományosan 

nem is sorolják a klasszikus bizonyítás (evidence) kategóriába.71 Ez utóbbit ugyanis azokból a 

regulákból épül fel, amelyek azt rendezik, hogy milyen feltételek mellett használhatók fel az 

előkészítő szakaszban gyűjtött bizonyítékok a főtárgyaláson a bizonyítási eljárás lefolytatása 

során.  

A trial szakaszban az okirati bizonyítás (documentary evidence) kapcsán két fő kérdéskör 

merül fel: a bizonyítékkénti megengedhetőség, valamint a valódiság és az okirat tartalmának 

bizonyítása. Az utóbbi kérdés, a bizonyító erő kapcsán a korábbiakban tárgyalásra került. E 

vonatkozásban itt csak utalni kíván a szerző arra, hogy az okirat valódiságát az ellenfél a 

disclosure során a lista átadását követően vitathatja. Hallgatását, mint a valódiság elismerését 

értékeli az angol perjog. A relevancia a megengedhetőség elsődleges feltétele: akkor tárható 

egy okirat a bíróság elé, ha lényeges a kérdéses bizonyítandó tények tekintetében, segít 

megerősíteni vagy megcáfolni azokat az ügy logikájának megfelelően.72 Amint megállapítást 

nyer, hogy megengedhető az adott okirat, mint bizonyítási eszköz és bizonyították a 

valódiságot, valamint a tartalmát, a bizonyító értékének meghatározása ugyanúgy történik, 

mint a többi bizonyítási eszköz esetében.73 

A „legjobb bizonyíték szabálya” (best evidence rule) kimondja, hogy a rendelkezésre álló 

legjobb bizonyítékot kell figyelembe venni: „a beszerezhető legjobb, azaz legközvetlenebb, 

legeredetibb vagy elsődleges bizonyíték alkalmazható kizárólag”. Az elsődleges és 

                                                
69 HILL / WOOD / FINE: 192., 204., 212. p., ZUCKERMAN: 33. p. 
70 GÁSPÁRDY 1993: 243. p., HILL / WOOD / FINE: 309. p., ANDREWS: 7. p., 
71 BAJONS 2003C: 738. p. 
72 HILL / WOOD / FINE: 231. p. 
73 GARRETT: 713. p. 
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másodlagos bizonyítékok elhatárolása a magánokiratok tekintetében bír igazán jelentőséggel. 

Ebből a szempontból elsődleges bizonyíték maga az okirat vagy a felek beismerése; 

másodlagos bizonyíték: a másolatok, vagy tanúvallomás (olyan személy, aki olvasta az 

okiratot).74 Így amennyiben egy okiratban foglalt tényállítás megengedett bizonyítékként a 

polgári per során, akkor az okirat bemutatása útján kell a bizonyítást erre nézve lefolytatni. 

Amennyiben maga az okirat már nem létezik, a másolata, vagy egy részlete is felhasználható, 

ilyenkor a valódiságot a bíróság által megkívánt módon kell igazolni [R 8 (1) CAE (Civil 

Evidence Act 1995)]. 75 

 

4.2.7. Az elektronikus formájú dokumentumok minősülése az angol perjogban 

Egy 1997-ben a DTI (Department of Trade and Industry, azaz Kereskedelmi és Ipari 

Minisztérium) által készített konzultációs anyag már tartalmazott néhány szakaszt a digitális 

aláírásokkal kapcsolatosan. A DTI által a kérdés tanulmányozására kirendelt munkacsoport 

megállapította, hogy az információ, dokumentumok és nyilvántartások fogalma kiterjeszthető 

az elektronikus információra és lefedi azt. Ezzel szemben az írás és aláírás fogalmát 

problematikusnak találták. Megállapítást nyert azonban, hogy a jövőben e terminusok is 

megfeleltethetők a elektronikus formájú párjuknak, ehhez azonban a jogi környezetet lépésről 

lépésre meg kell változtatni. A DTI 1998-as jelentése nyomán az Egyesült Királyság 

kormánya egy olyan szabályozás kidolgozását tűzte célul, amely az elektronikus aláírásnak a 

kézírásos aláírásokkal egyenértékűvé tételét teszi lehetővé. Az előkészítő munkákat követően 

két jogszabály születetett: az ún. Electronic Communication Act 2000 (ECA) és az ún. 

Electronic Signatures Regulations 2002 (ESR).76  

Az elektronikus kommunikációról szóló törvény az európai uniós irányelvnek 

megfelelően utat nyit az elektronikus dokumentumok elfogadásának és a diszkrimináció 

lehetőségét kizárva kimondja, hogy az elektronikus adatokkal logikailag összekapcsolt, vagy 

az dokumentumba inkorporált elektronikus aláírással ellátott dokumentumot és a hozzá 

kapcsolódó tanúsítványt, mint bizonyítékot minden jogi eljárásban megengedhetővé kell tenni 

az adatforgalom valódiságának illetve a kommunikáció sértetlenségének bizonyítására (R. 7. 

ECA). Az ilyen aláírás tehát megbízhatóan tanúsítja, hogy az aláíró személy megtette az adott 
                                                
74 BAJONS 2003C: 741. p., FEKETÉNÉ: 170, 172, 179. p., STYLE/HOLLANDER: 335. p., ARGYLE/HAVERS/BENADY: 
707.p. 
75 Másolat a következő esetekben fogadható el: 1. az ellenfél birtokában lévő okirat vonatkozásában, amelyet az 
eljárási szabályok alapján elő kellene terjesztenie, de ezt elmulasztja 2. a harmadik személy birtokában lévő 
okirat esetén, amennyiben e személy az első pont szerinti magatartást fejt ki, 3. elveszett okirat esetén, 4. vagy ha 
az eredetit nem lehet bemutatni, (mert pl. egy sírkőfelirat), illetve 5. bizonyos közokirattípusok (public 
documents) esetén. STYLE/HOLLANDER: 335-337. p. 
76 http://rechten.kub.nl/simone/tekst.asp?Land=United+Kingdom [2004.01.30.] 
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nyilatkozatot. Az irányelvnek megfelelő irányú és mértékű korlátozást tartalmaz a törvény a 

disclosure tekintetében, egyes adatvédelmi és titokvédelmi jellegű szabályokat rögzítve (R.4 

ECA). 

A dokumentum fogalmát a hagyományos okirati bizonyításnál megszokott módon 

meglehetősen tágan értelmezi az angol jogalkotó, dokumentum tehát minden térképet, tervet, 

rajzot és képet tartalmazó adat is. (R 15 ECA). Az elektronikus aláírás olyan módon 

integrálódik a dokumentumba vagy kapcsolódik hozzá, hogy ezzel megalapozza az 

elektronikus kommunikációnak, (illetőleg azoknak az adatoknak, amelyhez kapcsolódik,) a 

valódiságát és megváltoztathatatlanságát. Mindezt egy technológia-semleges rendszerbe 

épülve éri el. 

Az angol jog az irányelvvel összhangban két típusú elektronikus aláírást különböztet meg: 

egyfelől az (egyszerű) elektronikus aláírást (electronic signature), amely – a valódiság 

igazolásának (authentication) eszközéül szolgáló – egy másik elektronikus adathoz logikailag 

kapcsolt elektronikus formájú adat; másfelől pedig az ún. haladó elektronikus aláírást 

(advanced elektronic signature), amely egyedi módon az aláíróhoz kapcsolódik és alkalmas 

arra, hogy őt azonosítsa, amelyet az aláíró képes az ellenőrzése alatt tartani, és olyan módon 

kapcsódik az adatokhoz, hogy az utólagos módosítást kimutathatóvá teszi.  

Önszabályozó jellegű a brit megoldás, az elektronikus aláírás jogi elismerést nyer, az 

elektronikus aláírás minden típusa (tehát a nem minősített is), joghatás kiváltására alkalmas,77 

de a kontinentális országokénál jóval szűkszavúbb és generálisabb a jogi szabályozás, nem tér 

ki ugyanis annak részleteire, hogy az elektronikus dokumentum miképpen illeszkedik a 

bizonyítás rendszerébe. Mindenképpen megállapíthatjuk azonban, hogy az imént és az 

okiratfogalom kapcsán taglalt szabályokból levonható az a következtetés, hogy – néhány más 

európai megoldással ellentétben – az angol modell az elektronikus formában létező 

dokumentumokat is az okirati bizonyítás áramába kapcsolja be.  Az elektronikus okiratok 

nincsenek tehát kizárva az bizonyítékok (okiratok) sorából, a konkrét bizonyító erejük 

azonban nincs törvényileg előre meghatározva, tehát a bíróság szabad mérlegelésének tárgya 

– ahogyan általában a hagyományos okiratoké is. 

Az elektronikus bírósági ügyvitel kialakításának egyik mozzanatként megteremtették 

annak lehetőségét, hogy a felperes a Court Service Center honlapjáról letöltött hivatalos 

formanyomtatványon e-mail útján juttassa el az alperes (és a bíróság) számára a per kezdő (és 

esetlegesen egyéb) iratát.78 

                                                
77 DUMORTIER/RINDERLE: 8. p. 
78 STADLER 2002A: 425. p. 
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4.3. OKIRATI BIZONYÍTÁS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 

 

Az angol perjogi hagyományokban gyökerező és arra építkező79 amerikai eljárásjogi 

modell, illetőleg elsősorban a témánkat képező bizonyítási jog a 90-es években végbement 

megújulási folyamat révén távolabb „került” (maradt) az áthagyományozó angol jogtól, de ez 

utóbbinak a kontinentális perjogi megoldások irányába történő mozdulása eredményeképpen. 

Más szóval az elmúlt évszázad utolsó évtizedének reformfolyamatai nyomán a common law 

jogrendszer e két kiemelkedő jelentőséggel bíró szereplőjének a tulajdonképpen még közös 

alapokról induló és egyazon irányba kilendülő, de igen eltérő mértékű átalakítása e perjogi 

rendszerek viszonylatában a fejlődési folymat kettéválását eredményezte.  

A hetvenes évek nagyhatású, szociális szempontokat érvényesítő reformtörekvései,80 

amelyek „a polgári eljárásjogtudomány figyelmét a dogmatikai problémák mellett a 

jogérvényesítés ténylegességével összefüggő kérdésekre is ráirányította”81 az amerikai 

kontinensen sem maradt válasz nélkül, hiszen angolszász területen elsőként az amerikai 

perjog reagált az 1990. évi Civil Justice Reform Act (CJRE) kidolgozásával, amelyben 

központi szerephez jut a „judicial case management” fogalma, melynek amerikai olvasata 

szerint a bírák „a pert nyomon követik és a feleknek útmutatást adnak”. A CJRE „az amerikai 

polgári igazságszolgáltatásnak a magas költségekből és a perek elhúzódásából adódó 

problémáit a bírói pervezetés intézményesítésével próbálta meg orvosolni […] a 

menedzserbírák gátat vethetnek az ügyvédek tobzódásának a discovery során”.82 A bírói 

hatalom növelése jellemzi tehát a common law rendszereket, ahol a bírói aktív szerepvállalás 

hosszú évszázadokon keresztül nem volt ismert jelenség. 

A komplikáltabb ügyeknél egy ún. discovery management conference keretében a pretrial 

korai szakaszában előkészítik az igények és védekezések alapját és természetét érintő 

vitapontokat. Egyúttal az eljáró bírósági tisztviselő (judicial officer) igyekszik a feleket az 

önkéntes információcserére (pl. a okirati bizonyítékokat kölcsönös megismertetésére) 

sarkallni, amely nyilvánvalóan a perhatékonyságot mozdíthatja elő: időt és költséget takarít 

                                                
79 Pl. a szűkebb témánkra összpontosítva érdemes kiemelni azt a tényt, hogy az okiratok bemutatásának 
szabályait a common law jogrendszerek mind az angol Judicature Acts of 1873 (and 1875)-re vezetik vissza.  
Tekintettel a közös gyökerekre, jelen fejezet keretei közt csak azokra a mozzanatokra koncentrál a szerző, melyek 
az angol és az amerikai megoldás közötti különbözőség fő sarokpontjait képezik. 
80 Elsődlegesen az ún. Cappelletti-féle Access to Justice Project. 
81 KENGYEL 2003A: 305. p. 
82 KENGYEL 2000A: 716. p. 
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meg; illetve discovery tervet dolgoznak ki a további bizonyítékcsere lebonyolítására.83 

Ugyanebbe az irányba kívánt hatni a három évvel későbbi discovery-reform (1993) a 

discovery eljárás korlátok közé szorításának célbavételével. 

Egységes eljárásjogról kevéssé beszélhetünk az Amerikai Egyesült Államokban, hiszen a 

jelen fejezetben bemutatásra kerülő szövetségi jogforrások – Federal Rules of Civil Procedure 

(FRCP) és a Federal Rules of Evidence (FRE), – mellett az egyes tagállamok saját rendszert 

gondoznak, néhányuknak kodifikált, mint pl. Kaliforniában a Code of Civil Procedure vagy 

New York államban a Civil Practice Law and Rules. A discovery szabályok sok esetben a 

tagállami szabályozásban találhatóak és lehetséges a felek eltérő megegyezése is (stipulations) 

a discovery lebonyolítását illetően (R. 26, 29 FRCP).84 

 

4.3.1. Az amerikai discovery-eljárás funkciója és természete, a reform hatásai 

A discovery funkciója és értelme a következőkben ragadható meg: lehetővé teszi a peres 

fél számára, hogy azokhoz a bizonyítási anyagokhoz hozzáférhessen, amelyek a másik fél 

avagy harmadik személy birtokában vannak. „Magában foglalja az okiratok felkutatását és 

kiértékelését, az írásbeli kérdésfeltevést a válaszra való felszólítással (interrogatories), a 

bíróságon kívüli fél- és tanúmeghallgatást (depositions) ugyanúgy, mint a szemle útján 

történő bizonyítást.”85 

Az amerikai típusú discovery hátterében egy radikális igazságossági szemlélet húzódik 

meg, ez az előkészítő jellegű eljárás azzal szolgálja az igazság kiderítését a legjobban, mivel 

nem engedi, hogy valamelyik fél hasznot húzzon egy bizonyítási eszköz kizárólagos 

birtoklásából. A discovery feladata, célja, hogy minden fél számára biztosítsa azokat az 

információkat, amelyek lehetővé teszik számára a jogérvényesítést, csökkentve a „meglepetési 

effektust” a tárgyaláson.86 Ez szorosan összefügg a fegyveregyenlőség elvével. Másrészt egy 

a korai szakaszban összegyűjtött peranyag lehetővé teszi a felek számára, hogy „próbára téve” 

az ellenfél bizonyítékait, a per kimenetelét felbecsülhessék és ennek tudatában 

                                                
83 KENGYEL 2000A: 716. p., INFANTE: 1-2. p. 
84 HAZARD/TARUFFO 1993: 115. p. 
85 HAY: 75. p., Az egyes discovery eszközöket illetően: 1. a legfontosabb és egyben legköltségesebb discovery 
eszköz a depositions, amely alatt a felek ill. tanúk írásban rögzített, az ellenfél által feltett kérdések alapján és 
eskü alatt tett nyilatkozatait értjük. 2. written interrogatories: választ igénylő írásbeli kérdések az ellenfél 
részéről. 3. Az okiratok bemutatása ill. más transzportábilis tárgyak, helyszín megtekintése a Rule 34 FRCP 
alapján (production of documents and things and entry upon land for inspection). A discovery itt megnevezett 
formái csak felekkel szemben megengedettek, amennyiben a bizonyítási eszköz egy harmadik személy 
birtokában található, akkor őt annak bemutatására a bíróság kötelezi a főtárgyalás keretei között. 4. Orvosi 
vizsgálat, amelyet csak bíróság rendelhet el. 5. Felhívás beismerésre (request for admission), amelynek során 
nagy számban fordul elő az okiratok valódiságának elismerése. SCHACK 2003: 47-49. p., vö.: LORENZ: 47. p. 
86 SZABÓ, P.: 614-615. p. 
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bocsátkozzanak a további eljárásba, vagy ismerjék el a követelést, esetleg kössenek 

egyezséget. Ebben a tekintetben a discovery vitarendező eljárás.87 Ez a jogrend 

megszilárdulását és az igazságszolgáltatás tehermentesítését eredményezheti.88 Mindezek 

mellett természetesen a peranyag behatárolását is szolgálja, a tárgyalási szakaszban az itt 

összegyűjtött bizonyítékok, a discovery eredménye használható fel.89 

Az első reformok 1980 és 1983-ban erősítették valamelyest a bíró kompetenciáját a 

discovery eljárásban, bevezetve egy ún. pre-trial konferenciát. Sokkal jelentősebb 

változásnak, már-már paradigmaváltásnak azonban az 1993. évi discovery reform tekinthető,90 

melynek előterében a felek tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége áll a mértéktelen 

discoverynek a jogvita lényeges pontjaira korlátozását szolgálandó. A peres fél már az eljárás 

kezdetén köteles erre irányuló felhívás nélkül (és a másik fél részéről teljesített discovery 

nélkül is) a releváns információit (dokumentumait) az ellenfél számára feltárni az ún. initial 

disclosure keretében.91 Amennyiben valamelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az 

eljárásjogi hátrányokat von maga után, mint pl. a későbbi előterjesztés preklúzióját, a 

költségekben marasztalást vagy hátrányt a bizonyítékok mérlegelése során. A 2000. évi 

módosítás az „initial disclosure” tárgyi terjedelmét (az e körben nyilvánosságra hozandó 

információ körét) jelentősen redukálta: a feltárási kötelezettség már csak olyan bizonyítási 

eszközök tekintetében áll fenn, amelyek a saját keresetét vagy védekezését támasztják alá.92 

Ez a megoldás az eljárás későbbi szakaszában lezajló discovery jelentőségét némiképp 

háttérbe szorítja és a discoveryhez képest még így is korlátozottabb kötelezettséget jelent. A 

korlát a relevancia kritériuma: azokra a jelentős, vitatott tényekre korlátozódik, amelyeket a 

periratokban elegendő részletességgel ismertettek.93 A relevancia fogalma a pre-trial 

szakaszban mindenképpen másként (tágabban) értelmezendő, mint a tárgyaláson, hiszen itt 

még nem egyes tényekhez sorakoztatják fel a bizonyítékokat, hanem sokkal inkább egyfajta 

általános, széleskörű bizonyítékgyűjtésről van szó.94 Ez a kötelezettség érinti a bizonyító félre 

nézve hátrányos iratokat is. Ezen felül nem elégedhet meg az általa ismert dokumetumokkal, 

                                                
87 HAZARD/TARUFFO 1993: 114. 117. p., SZABÓ P.: 615. p. 
88 A statisztikák alátámasztják ezt a feltevést, hiszen a perek közel 90%-ban befejeződnek a discovery 
stádiumban anélkül, hogy a tárgyalási (trial) szakaszba jutnának. Forrás: Lorenz idézi PAULUS-nak a ZZP-ben 
megjelent cikkét. 1991 (367-401) LORENZ: 49. p. 
89 HAZARD/TARUFFO 1993: 117. p. 
90 LORENZ: 51-52. p. 
91 „relevant to disputed facts alleged with particularity in the pleadings” FRCP 26 (a); HAY: 76. p. 
92 Az „initial disclosure” szabályai korábban (2000 előtt) csak fakultatív jelleggel bírtak és az egyes területek 
vonatkozásában nem alkalmazhatónak nyilváníthatták őket, ezért ezek csak az USA bizonyos területein voltak 
érvényben. 2000-ben azonban megszűnt az „opting out” lehetősége. TRITTMANN/LEITZEN: 10. p. 
93 LORENZ: 52. p. 
94 ESCHENFELDER: 44. p. 
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hanem kutatási kötelezettség is terheli, még az ellenfél javára szolgáló dokumentumok 

vonatkozásában is. A tájékoztatási kötelezettség folyamatos, minden fél köteles az adatokat 

korrigálni, kiegészíteni, ha utólag új bizonyíték merül fel.  

Az amerikai eredetű discovery arról ismert, hogy az objektív igazság felszínre hozatalát 

célozza minden lehetséges bizonyítási eszköz felhasználásával. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy 

meglehetősen széles körből „merít” a bizonyítékok összegyűjtésére szolgáló pre-trial szakasz 

során. Nem lép túl a keretein az ún. „fishing expedition”95sem, így mindazokra a bizonyítási 

eszközökre is kiterjed, amelyek a döntés szempontjából nem releváns, illetve a vitás tények 

kapcsán szereppel nem bíróak, de mégis egyfajta indíciumul szolgálva más olyan bizonyítási 

eszközökhöz vezetnek, mely utóbbiak már relevánsak.96 Ebben a szakaszban még az sem 

szükséges, hogy a perben (főtárgyaláson) megengedhető bizonyítékról legyen szó. Extrém 

módon tág tehát a discovery az USA-ban még a reformokat követően is, ezáltal igen idő- és 

költségigényes. Ez a fajta metódus „valóságos papírlavinát képes elindítani”, amely mögött 

sok esetben spekulatív szándék húzódhat meg, azt célozva, hogy az ellenfél az okiratok 

tömegében ne fedezze fel a releváns dokumentumokat.97  

 

4.3.2. Az amerikai per „pre-trial” szakaszának történései az okirati bizonyítékok 

szemszögéből 

A peres eljárás a panasz iktatásával (filing of complaint) indul, amelyet a (kezdő) perirat 

kézbesítése (serving of process), az iratváltás, valamint a pre-trial szakasz követ még a 

főtárgyalást megelőzően.98 A perindítással egyidejűleg – kontinentális processzualista 

mércével – csak nagyvonalakban kerülnek meghatározásra a bizonyítékok, ez általában 

elsősorban a pre-trial discovery szakaszra koncentrálódik.99 Az amerikai perben a felek a 

tárgyaláson kötelesek a tényállításaikat előadni és a bizonyítékokat a bíróság, illetve az 

esküdtszék elé tárni; a bíróság nem állapít meg tényeket hivatalból. Ennek előfeltételé a 

bizonyítékokhoz való hozzáférés, amelyet elég széles körben kell biztosítani, hiszen az 

                                                
95 A fishing expedition kifejezés többértelmű, az USA-ban eredetileg az ún. own case rule ellenpólusaként 
fejlődött ki, amely utóbbi értelmében nem irányulhatott a discovery olyan tényekre, amelyek tekintetében az 
ellenfelet terhelte a bizonyítás. Manapság az Egyesült Államokban a fishing expedition célja az uralkodó 
felfogás szerint az, hogy a bíróság fair keretek között megtalálja a szükséges információt. WAGNER 2001: 463. p. 
96 WAGNER 2001: 463. p. A discovery azokra a bizonyítási eszközökre terjed ki: amelyek az ésszerűség 
szempontjait tekintetbe véve várhatóan használható bizonyíték feltárásához vezetnek: „Relevant information 
need not to be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of 
admissible evidence.” FRCP Rule 26 (b) (1) 
97 SCHACK 2003: 45-46. p. Az esetleges nagyobb dokumentumtömeg (számlák, nyilvántartások stb.) 
vizsgálatából adódó nehézségekről ld. WIGMORE: 673-675. p. 
98 BORGES: 361. p. 
99 LORENZ: 45. p. 
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előzetes fázist (pre-trial phase) követően a tárgyalási szakasz megtartására egy menetben 

kerül sor megszakítások nélkül, tehát itt már nem nyílik a feleknek lehetősége arra, hogy 

utólagosan feltárják és előterjesszék a bizonyítékaikat.100 

Az automatikus jelleget mutató „initial disclosure” során legkésőbb 10 nappal a felek 

(képviselőik) ún. „első találkozását” követően (meeting of parties) – a discoveryre való 

felhívás bevárása nélkül – a többi fél részére biztosított bizonyos alapinformációk mellett 

(nevek, telefonszámok stb.) ki kell cserélni azokat a per szempontjából releváns 

dokumentumokat, amelyek a felek birtokában vannak, vagy amelyek felett rendelkezhetnek és 

amelyet a disclosure-t végző személy a fő eljárásban fel kíván használni az igénye vagy 

védekezése alátámasztására.101 Az initial disclosure során a másolatok átadásának hiányában 

legalább kategória és őrzési hely szerint megjelölve kell az okiratokat a listán feltüntetni (R. 

26 a 3 FRCP).102 Amennyiben a bíróság másként nem rendelkezik, a disclosure írásban 

történik, kézbesítés útján (R. 26a 4 FRCP). 

A discovery az új szabályozás nyomán kiegészítő szerepbe kényszerült, amennyiben a 

peres felek bármelyike nem lenne elégedett az „initial disclosure” eredményével, 

kezdeményezheti a discovery bíróság általi elrendelését (R 26a 5 FRCP ). A discovery 

kiterjed minden olyan bizonyítási anyagra, amely tekintetében nem áll fenn mentesség 

(privileges), amely releváns az igények és a védekezés szempontjából bármely fél 

vonatkozásában. Ide értendő az okiratok és tárgyi bizonyítékok a felek és harmadik személyek 

általi bemutatása (production of documents or things),  ill. a „request for admission” úgy, mint 

a felhívás vallomástételre103 okirat egyidejű bemutatásával (R 26a 6, R. 34c FRCP).  

A széleskörű discovery visszaélésekre ad lehetőséget, amellyel szemben az érintett 

személy kérelmét követően a bíróság nyújthat – a törvényben behatárolt szűk körben – 

jogvédelmet (protective order). Ez érintheti az intézkedés tárgyát, valamint a terjedelmét is, 

akár a teljes kizárásig vezethet. Gyakorlatilag elsősorban a mentességek sorolhatók e körbe.104 

 

 

 

                                                
100 HAY: 75-76. p. 
101 „[…] discoverable information relevant to disputed facts alleged with particuraly in the pleadings.” 
102 NAGEL / GOTTWALD: 478. p. 
103 Érintheti bármely könyv, okirat, más dolgok létezését, leírását, természetét, őrzését, állapotát, fellelhetőségét 
vagy olyan személyek azonosságát és tartózkodási helyét, akiknek a felderítendő bizonyítékok létéről tudomása 
van. 
104 Megtagadási ok pl. ügyvéd-ügyfél privilégium, házastársi, orvos-beteg viszonyra tekintettel való mentesülés, 
az államtitokkal kapcsolatos mentesség, néhány állam szabályozásában a könyvelő és a lelkész is mentességet 
élvez. Ld még: HAZARD/TARUFFO 1993: 115-116., 118. p. 
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4.3.3. Tárgyalási fázis, a főtárgyalás folyamata 

Az esküdtszék összeállítását105 és az ügyvédek nyitó perbeszédét (opening statement) 

követően kerülnek bemutatásra a pre-trial szakaszban gondosan összegyűjtött és napvilágra 

hozott bizonyítási eszközök. A gyakorlatban a tárgyalás eseményei nagyrészt az ügyvédek 

kezében vannak (adversary system), mindamellett az eljárási szabályok betartatása kizárólag a 

bíró feladata.106 

A FRE szabályait szigorúan el kell választanunk a discoverytől, hiszen azok kizárólag a 

trial szakaszra tartalmaznak előírásokat, nevezetesen a tények és bizonyítékok 

megengedhetősége és mérlegelése vonatkozásában. A FRE a következő bizonyítási 

eszközöket nevesíti: tanúvallomás (fact witnesses), szakértői meghallgatás (expert witnesses), 

okirati bizonyítás (documentary evidence). Az okirati bizonyítékok körébe sorolják a pre-trial 

discovery során feltárt dokumentumokat, valamint az ebben a fázisban lefolytatott 

tanúmeghallgatásról készült jegyzőkönyveket, kivonatokat. Az utóbbiak azonban több 

szempontból másképpen minősülnek, mint az okirati bizonyítékok  pl. a best evidence rule 

szabálya következtében.107 

A bizonyítékkénti megengedhetőség (admissibility) előfeltételeinek jobb megértéséhez két 

fogalom szorul magyarázatra: egyfelől a valódiság megállapításának (authentication)108 

kérdéskörét, másfelől pedig a relevancia jelentését. A valódiság „bizonyítása” tulajdonképpen 

kétfázisú az eljárás jellegéből adódóan, ez előbb említett esetben csak annak van jelentősége, 

hogy megengedhető-e egy bizonyítási eszköz a tárgyalási szakaszban, erről a bíró dönt. A 

valódiságot illetően a végleges döntés már ténykérdés, tehát a jury hatáskörébe tartozó. Más a 

cél, így a két szakaszban eltér a bizonyosság megkívánt foka is, a jury esetében teljes 

meggyőződés szükséges, míg a másik esetben a bizonyosság egy alacsonyabb foka is 

elegendő lehet.109  Nincs szükség az autentikációra, mint az elfogadás előfeltételére pl. a 

következő okiratok esetében: pecséttel ellátott hazai közokiratok,110 külföldi közokirat, a 

közhiteles nyilvántartások (public records) adatainak hitelesített másolata stb. (R 902 FRE). 

Ide tartoznak azok a legalább 20 éven keresztül őrzött okiratok, amelyek olyan állapotban 

vannak, mint a kiállításakor, ha nem merül fel kétely a valódiság tekintetében (R 901 FRE). 

A megengedhetőség szempontjából a másik conditio sine qua non a relevancia. Releváns 

bizonyítékok alatt olyan bizonyítékokat értünk, amelyek arra irányulnak, hogy a pert 
                                                
105 Megj.: az esküdtszék közreműködésével zajló perekben. 
106 SCHACK 2003: 64-65. p., HAY: 79. p 
107 ESCHENFELDER: 76-77. p., HAY: 79-80. p. 
108 Ld. még WIGMORE: 1017-1024. p. 
109 BORGES: 374-376. p. 
110A public notary pecséttel ellátott okiratainak minősüléséről az FRE 902. tükrében: WIGMORE: 1031. p. 
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konzekvensen meghatározó tények létezését valószínűbbé vagy valószínűtlenebbé tegyék, mint 

amilyen a bizonyíték hiányában lenne.111 A főszabály értelmében minden releváns bizonyíték 

megengedett. A releváns bizonyíték nem tekintendő megengedettnek, ha méltánytalan 

előítéletet eredményezhet, a per tárgyát érintő kérdések tisztázása ellen hat, megtévesztheti az 

esküdteket, indokolatlan késedelmet vagy a bizonyítékok szükségtelen halmozását okozná (R 

401-403 FRE). 

Az okiratok formai paraméterei és bizonyító erejének mérlegelése kapcsán sok tekintetben 

az angol szabályozásnál megismert jellegzetességeket tudnánk megismételni, ezért pusztán 

néhány specialitás kiragadására és vázlatos bemutatására vállalkozik ehelyütt a szerző. A 

szerződéskötés rendszerint nem igényel írásbeli formát. Meghatározott ügyletek érvényes 

létrejöttét vagy végrehajthatóságát formai követelmények betartásához kötheti a törvény, pl. 

írásba foglalás112, pecséttel ellátott szerződés (contract under seal) vagy  közjegyző általi 

hitelesítés (notarization).113 

Az angol modellhez hasonlóan az okiratokhoz nem kötődik előre meghatározott bizonyító 

erő, hanem az az eljárásban szabad mérlegelés útján kerül megállapításra. Itt a fent 

részletezett autentikáción átesett releváns okiratok eredeti példánya114 jöhet elsődlegesen 

számításba.  

Egy okirat tartalmának bizonyításához a jog általában az eredeti dokumentumot követeli 

meg, ahol az beszerezhető (R. 1001-02 FRE, best evidence rule). Ez a szabály csak akkor 

alkalmazandó, ha az okirat tartalma áll a kérdés középpontjában (pl. végrendeletek, 

szerződések vagy az ún. deed-ek esetén), nem pedig a bizonyos tények ismételt számbavétele 

(pl. tanúvallomás újbóli rögzítése stb.), amely tényeket már bizonyítottnak tekintenek e 

dokumentum nélkül is.115 Következésképpen nem állíthatjuk, hogy általánosságban követelné 

meg a best evidence rule a legjobb beszerezhető bizonyítékot, ez egy mindenképpen szűkebb 

                                                
111 „Relevant evidence means evidence having any tendency of make the existance of any fact that is of 
consequence to the determination of the action more probable or less probable than it would be without the 
evidence.” 
112 A végrehajthatóság elrendeléséhez a törvény az 500 $-t meghaladó értékre vonatkozó jogügyleteknél előírja 
az írásba foglalást, és annak az aláírását, aki ellen a végrehajtást vezetik majd adott esetben (UCC § 2-201 1). 
KUNER/MIEDBRODT: 145-146. p. 
113  KUNER/MIEDBRODT: 145. p., Az amerikai közjegyző alapjaiban különbözik a latin típusútól, hiszen nem 
feltétlenül jogász. A hivatás gyakorlásának előfeltételei a következőkben merülnek ki: nagykorúság, büntetlen 
előélet, egy kisebb összegű kaució letétele. Éppen ezért az európai tradíciókhoz képest meglehetősen korlátozott 
jogosítványokkal rendelkezik, okiratot nem szerkeszt, a személyazonosság tanúsítása és ehhez kapcsolódóan az 
aláíráshitelesítés, valamint egyes regisztrációs eljárások tartoznak a feladatkörébe. ROUZET: 8. p. 
114 Az eredeti dokumentum előterjesztése kapcsán ld. részletesen (a tagállamok jogának specialitásira is kitérve): 
WIGMORE: 664-671. p. 
115 ROTHSTEIN/ RAEDER/ CRUMP: 623. p. 
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szabály, amely elsődlegesen magára az írás tartalmára vonatkozik.116 A R 1004 FRE 

kimondja, hogy nem szükséges az eredeti példány és megengedett másik bizonyíték (az okirat 

tartalmára vonatkozó írás, feljegyzés vagy fotó)117, amennyiben 1. az eredeti elveszett vagy 

megsemmisült (kivéve, ha az indítványozó rosszhiszemű magatartása vezetett erre); 2. az 

eredeti nem szerezhető be semmilyen rendelkezésre álló eljárás segítségével; 3. az eredeti az 

ellenfél birtokában van és ő azt felszólítás ellenére sem mutatja be a tárgyaláson; 4. 

másodlagos anyagok, amelyek járulékos kérdésekre vonatkoznak, nem kötődnek szorosan az 

ügyhöz. 118 

A fentieken túl még két igen figyelemreméltó szabály teszi teljessé az okiratokkal 

kapcsolatos előírás sorát: az ún. parol evidence rule és a rule of completeness. Az előbbi 

bizonyos korábbi nyilatkozatok tekintetében tartalmaz – az angol estoppel-tanításra 

emlékeztető – az anyagi jogi szabályokban rögzített jogi kötöttséget, pl. szerződések, 

végrendelete esetében nem megengedett az okirat tartalmi vitatása. Az utóbbi, „a teljesség 

szabálya” szerint, ha a fél felkínál bizonyítékként egy okiratot vagy annak egy részét és egy 

másik dokumentum, vagy az adott okirat másik része is szükséges a teljes körű képalkotáshoz, 

a bíró félrevezetésének elkerülésére vagy a megfelelő kontextusba helyezéshez, a bizonyító 

fél köteles a járulékos anyag egyidejű bemutatására is. (R 106 FRE). 119 

 

4.3.4. Az elektronikus dokumentumok szabályozása az Amerikai Egyesült Államokban 

Az Amerikai Egyesült Államokban az elsők között alkotta meg 1999-ben az elektronikus 

aláírások alkalmazhatóságának jogi kereteit az Electronic Signatures in Global and National 

Commerce Act elfogadásával (a továbbikban: ESA). 120 Az új törvény lehetővé tette, hogy az 

elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratba foglalt szerződések a papír-alapú 

hagyományos szerződésekkel azonos joghatást váltsanak ki.   

Az elektronikus aláírásról szóló amerikai törvény szövetségi szintű jogszabály, amely 

alapján az államok a korábban született törvényeiket, bizonyos – a törvényben meghatározott 

                                                
116 Viszont az eredeti okirat követelménye és - az angol jognál szűkebben értelmezett – best evidens rule 
olyannyira összeforrt, hogy sokszor már a „original document rule” kifejezéssel él a szakirodalmi terminológia. 
ROTHSTEIN/RAEDER/CRUMP: 625, 627. p. 
117 A másolatokkal kapcsolatos szabályok részletezése a tagállamok jogára utalással: WIGMORE: 676-679. p. 
118 WIGMORE: 668-669. p. 
119 ROTHSTEIN/RAEDER/CRUMP: 628-629, 637. p. 
120 The federal „Electronic Signatures in Global and National Commerce Act” S.761 Forrás: a szenátus 2000. 
június 16-i ülésének jegyzőkönyve: Congressional Record, Proceedings and Debates of the 106th Congress, 
Second Session, Washington. Vol. 146. No. 76. Hatálybalépés: 2001. okt. 1. 
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esetekben – kötelesek voltak az elektronikus aláírásról szóló törvénynek megfelelően 

módosítani vagy hatályon kívül helyezni.121 

A törvény az elektronikus okirat fogalomkörébe sorolja mindazokat a szerződéseket vagy 

más okiratokat, amelyek elektronikus eszközök felhasználásával jönnek létre, ilyen eszközök 

segítségével küldik el, közlik, fogadják és tárolják azokat. Az elektronikus aláírás fogalmát a 

következőképpen határozza meg az említett jogforrás: elektronikus hang, szimbólum vagy 

eljárás, amelyet a szerződéshez vagy egyéb okirathoz csatolnak, más módon, valamely logikai 

művelettel hozzákapcsolják és azt egy személy az okirat aláírásának szándékával alkalmazza 

és fogadja el (Sec. 106. 4-5. ESA).  

Az Európai Parlament és Tanács 1999/93/EK irányelvének szabályozásához hasonlóan az 

amerikai törvény is tiltja az elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában létező 

dokumentumokkal szembeni diszkriminációt. Kimondja, hogy nem lehet megtagadni az 

aláírástól, a szerződéstől, valamint más okirattól a joghatást, az érvényességet avagy az 

érvényesíthetőséget bármilyen az U.S.A. egyes államai közötti viszonylatban vagy 

nemzetközi szinten kötött jogügylet tekintetében kizárólag azon az alapon, hogy azok 

elektronikus formában léteznek; illetőleg az ilyen típusú ügyletekhez kapcsolódó 

szerződésektől nem tagadható meg a joghatás, az érvényesség vagy a szerződés 

érvényesíthetősége azért, mert annak elkészítése során elektronikus aláírást, illetve 

elektronikus okirati formát használtak (Sec. 101a 1-2 ESA). Az európai szabályozáshoz 

hasonlóan az amerikai sem teszi azonban kötelezővé az elektronikus okirati forma használatát 

és elfogadását. Kivételt képeznek e szabály alól a kormányzati szervek, amelyek kötelesek a 

elektronikus okirati formát használni vagy elfogadni, leszámítva azokról az ügyletekről 

kiállított okiratokat, amelyekben szerződő félként szerepelnek (Sec. 101b ESA). 

Az amerikai szabályozás szerint az elektronikus okiratok, valamint szerződések 

megőrzése olyan módon kell, hogy történjen, amely biztosítja, hogy az elektronikus okirati 

formába foglalt szerződés vagy más okirat pontosan visszaadja a benne rögzített 

információtartalmat, és minden olyan személy számára a hozzáférhető, aki erre törvény vagy 

más jogszabály által feljogosított. Ennek olyan formában kell történnie, amely alkalmas arra, 

hogy pontosan reprodukálható legyen a későbbiekben akár továbbítással, akár nyomtatással 

vagy más módon. A törvényben vagy más jogszabályban megkívánt írásbeli forma esetén a 

joghatás, az érvényesség, illetve az érvényesíthetőség megtagadható attól az elektronikus 

okirattól, amelyik nem olyan formában készült, ami lehetővé teszi annak megőrzését és a 

                                                
121 A tagállamok és a föderális jogalkotásból származó összeütközés kérdéséről részletesebben ld.: HARSÁGI 
2002B: 357-358. p., NIMMER: 4. p. 
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későbbi pontos reprodukálását minden fél részére vagy minden olyan személy részére, aki a 

szerződés vagy más okirat megőrzésére jogosult (Sec.101 d, e ESA). 

A jogalkotó logikusnak látta külön szakaszban az általánostól eltérően, néhány 

többletkövetelmény előírásával szabályozni a közjegyző által hitelesített, elismerésre vagy 

megerősítésre szoruló nyilatkozatok, valamint azon nyilatkozatok kérdését, amelyeket a 

törvény ill. más jogszabály alapján eskü alatt kell tenni, amelyeknek elkészítése során 

speciális eljárási szabályok érvényesülnek (Sec.101g ESA). Így tehát az olyan okiratok 

esetében, amelyek tekintetében törvény vagy más jogszabály mint formai érvényességi 

kelléket előírja a közjegyzői hitelesítést, a nyilatkozat megerősítését, illetve elismerését vagy 

a nyilatkozatnak eskü alatt tételét, ezek a követelményeknek az elektronikus okirati forma 

használata esetén oly módon lehet eleget tenni, hogy az ezen cselekmények végrehajtására 

felhatalmazott személy aláírását a jogszabály által előírt más információkkal együtt az 

elektronikus okirathoz vagy az elektronikus aláíráshoz csatolják, vagy ezek valamelyikével 

logikailag összekapcsolják. 

Az Európai Unió szabályozásával összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az Amerikai 

Egyesült Államokban a jogalkotó szélesebb körben határozta meg azokat a kivételeket, 

amelyekre nem alkalmazhatók az elektronikus aláírással kapcsolatos törvényi rendelkezések, 

tehát nem alkothatók meg kizárólagosan elektronikus formában és nem érvényesek, ha csak 

ilyen formában léteznek. A törvény 103. szakasza alapján tehát nem alkalmazható az 

elektronikus aláírásról szóló törvény pl. a következő szerződésekre és okiratokra:  

végrendeletre, az örökbefogadásra és más családjogi ügyekre vonatkozó iratokra; a bírósági 

végzésekre, bírósági figyelmeztetésekre vagy más hivatalos bírósági dokumentumokra; 

közszolgáltatások megszüntetésével kapcsolatos figyelmeztetésekre; bizonyos ingatlannal 

kapcsolatos (pl. az ingatlan újbóli birtokbavételére, ingatlan árverésére vagy kilakoltatásra 

vonatkozó) okiratokra stb. 

Általánosságban elmondható a törvényről, hogy keretjelleggel igyekszik meghatározni az 

elektronikus aláírás használatával kapcsolatos alapvető szabályokat, kizárva a papír-alapú 

szemléleten alapuló, az elektronikus ügyletkötés előtt álló akadályokat, technológia-semleges, 

piac-alapú, diszkrimináció-mentes megközelítést alkalmazva. A jogalkotó megadta a 

szerződést kötő felek számára annak lehetőségét, hogy szabadon meghatározzák azt a 

technológiát és üzleti eljárást, amelyet az elektronikus szerződéseik létrehozása során 

alkalmaznak. Az a megoldás általánosságban kisebb mértékű szabályozottságot mutat, mint az 

európai, másrészt kevésbé differenciált az elektronikus aláírás meghatározása az amerikai 
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szabályozásban.122 Az elektronikus dokumentumoknak a bizonyítási rendszerben betöltött 

szerepére az angol jognál elmondottak itt is érvényesek. 

 

 

4.4. AZ OKIRATOK MEGÍTÉLÉSE A FRANCIA POLGÁRI PERES ELJÁRÁSBAN 

 

A bizonyítás jogának szabályozása a napóleoni kodifikáció óta tradicionálisan a Code 

Civil (Cc.) kötelmi jogi része és a Code de procédure civile között oszlik meg. Míg az előbbi 

lényegében a bizonyítás anyagi jogi aspektusait, addig az utóbbi a bizonyítás felvételét 

(l’administration judiciare de la preuve): az okiratok bemutatását, illetőleg a valódiság 

vizsgálatát, tehát eljárási jellegű kérdéseket tárgyal.123 Több kisebb reform után 1975-ben egy 

fordulat következett be a Noveau code de procédure civile (Ncpc.) nyomán, amely a bíróság 

pervezetési és kontrollfunkcióit erősítette bizonyos mértékben.124 

 

4.4.1. Az okiratok kiemelt szerepe a francia perjogban, az okiratfajták és bizonyító 

erejük 

Franciaországban, mint a legtöbb kontinentális jogrendszerhez tartozó országban „az írott 

szó nagy bizalmat élvez”, ezért a gyakorlatban elég nagy számban fordulnak elő az írásos 

alakot öltő bizonyítékok a peres eljárásokban, mint pl. a szerződéses okiratok, levelek, írásbeli 

tanúvallomások.125 A francia jog különleges jelentőséget tulajdonít az okirati 

bizonyítékoknak126 (la preuve littérale). E kijelentés alapját két hosszabb múltra visszatekintő 

szabály képezi: az okiratok kötött bizonyító ereje, amelyet a törvény tulajdonképpen 

változatlanul tartalmaz 1807 óta,127 valamint az okirati bizonyíték elsődlegessége a tanúkkal 

szemben meghatározott jogügyletek vonatkozásában, ami egészen az Ordonnance de 

Moulins-ig (1566) vezethető vissza. Ez utóbbit egy az Art. 1340 Cc.-ben foglalt indirekt 

formakényszerrel érik el.128 Eszerint önmagában a tanúbizonyítás nem elegendő 

meghatározott értéket meghaladó polgári jogügyletek tekintetében, ehelyett okirati bizonyíték 

szükségeltetik, de legalább egy ún. „valószínűsítő írásos bizonyítási eszköz” (commencement 

                                                
122 HARSÁGI 2002B: 366-368. p. 
123 ROUHETTE: 168. p., FERRAND: 75. p., ld még: Art. 3 Ncpc és Art 10, 143, 144 Ncpc 
124 WAGNER 2001: 460-461. p. 
125 BYRD/BOUCKAERT: 140. p. 
126 vö.: DICKSON: 130. p. 
127 COESTER-WALTJEN: 19. p. 
128 WAGNER 2001: 488. p. 
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de preuve par écrit) [Art 1347 Cc.].129 Jelenleg ezt az összeghatárt 800 euróban határozza meg 

a Dekret Nr. 2001-476.130 Fel kell azonban hívnunk a figyelmet arra, hogy a francia kötelmi 

jog a konszenzualizmus elvéből indul ki, tehát az okiratba foglalás nélkül érvényesen 

létrejöhet ugyan a jogügylet, de az okirat ad probationem szükségessé válik,131 hiszen enélkül 

a jogügylet létrejöttének bizonyítása meghiúsul. A valószínűsítő írásos bizonyítási eszköz 

elfogadása, mint említettük, kivételes jellegű. Ez alatt olyan a felperestől avagy a bizonyító 

féltől származó iratokat értünk, amelynek tartalma az adott tény valószínűsítésére alkalmas132 

(pl. alá nem írt okirat).  

Az alapfogalmi elhatárolások kapcsán a francia jog nem annyira az irat és az okirat közötti 

különbséget tartja jelentősnek, hanem sokkal inkább a két alapvető okirati kategória: a 

közokirat (acte authentique) és a magánokirat (acte sous seing privé) elhatálrolására 

összpontosít.133 Ezek fogalmi elemeit és bizonyító erejét a Cc. rögzíti. A közokirat fogalmi 

körébe tartozónak mondja azokat az okiratokat, amelyek „az okirat keletkezésének helye 

szerint illetékes, okiratkészítési joggal felruházott közhivatalnok által a szükséges formaságok 

betartásával megszövegezett okirat” (Art 1317 Cc.). A közokirat a különleges bizonyító erejét 

a közhatalom gyakorlójának közreműködése által nyeri, ennek hiánya megfosztja a közokirati 

jellegtől. Az a közokirat, amely a nem arra feljogosított személy által állíttatott ki, vagy 

formai hibában szenved, magánokiratként értékelhető, amennyiben a felek aláírták azt (Art 

1318 Cc.).  

A közokiratok teljes bizonyítékul szolgál az okiratban foglalt megállapodás tekintetében. 

A megállapodás a nyilatkozatottevőket, valamint jogutódjaikat köti, de a bizonyító ereje 

mindenki irányában fennáll (Art 1319 Cc.). A bizonyító erő viszont csak akkor rendelhető 

hozzá, ha az okirat valódi. A külsőleg hibátlannak tűnő okirathoz a valódiság vélelme 

kapcsolódik, amelynek vitatásával a fél magára vonja a bizonyítás terhét.134 

A francia jog számos jogügylet tekintetében közjegyzői okiratba foglalási kényszert ír 

elő.135 Franciaország a latin típusú közjegyzőséghez tartozik, e hivatás művelői 

                                                
129 ROUHETTE: 188. p. 
130 Ez a korábbi szabályozásban 5.000 frank volt. Ld. még: DICKSON: 130. p. 
131 TESKE: 7. p. 
132 Ide tartozónak nyilváníthat a bíró minden írásba foglalt nyilatkozatot, amelyet a fél a bíróság előtt 
személyesen megjelenve tett. Adott esetben ide sorolható, a valószínűsítés alapjául szolgálhat az a helyzet, ha a 
fél a kérdésre a válaszadást megtagadja vagy a meghallgatására kitűzött időpontban nem jelenik meg a bíróság 
előtt. ROUHETTE: 184., 188.  p. 
133 ROUHETTE: 189. p. 
134 Ez az ún. „inscription de faux” eljárás keretében történik (ld. lentebb). TESKE: 19. p. 
135 Pl. közvégrendelet, házassági szerződések, jelzálogjog alapítása, bizonyos ajándékozási szerződések, 
tartozáselimerés, tartozásátvállalás stb. tekintetében. Ld. részletesebben: VAN RANDENBORGH: 172-173. p. Az 
okiratszerkesztés tekintetében a közjegyző Franciaország egész európai részén illetékes. Ezen a határon kívül 
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szabadfoglalkozású, pártatlan jogi tanácsadói minőségben járnak el a szerződéskötés során a 

kiegyensúlyozottság és a tisztességesség követelményét szem előtt tartva törekszenek arra, 

hogy megteremtsék a felek akarata és a jogrend közötti összhangot.136 

Két típusú közjegyzői okiratot különböztet meg az okiratba foglalási eljárást szabályozó 

Ventôse-törvény: az ún. „minute”-t és a „brevet”-t. Minute-ként jelöljük azokat a 

jognyilatkozatokat, amelyek eredeti példánya az okiratot készítő közjegyző őrizetében marad. 

Speciális változata az ún. double minute, amely tulajdonképpen két különböző közjegyző által 

készített azonos tartalmú okirat, melyek eredeti példányát mindig az adott okirat 

elkészítésében közreműködő közjegyző őrzi. Ezzel szemben az ún. brevet eredeti példányát 

kiadják az ügyfeleknek.137 A régebbi jog a kölcsönös kötelezettségvállalást, a családi jogi, ill. 

a személyi állapot változását kiváltó jognyilatkozatokat kötötte a szigorúbb eljárási szabályok 

mentén készülő ún. „minute” típusú közjegyzői okirati formához. 1971 óta minden okiratot 

minute-ként kell megszövegezni, a kivételeket törvényi szinten szabályozzák.138  

A közjegyzői okiratról háromféle hiteles kiadmány készülhet: expédition (az eredeti okirat 

kiadmánya), extrait (kivonat), copie exécutoire (végrehajtási klauzulával ellátott kiadmány), 

melyek bizonyító ereje bizonyos értelemben függ attól, hogy létezik-e még a eredeti okirat. 

Amennyiben igen, akkor az ellenfél kérésére a bíróság bekérheti az eredetit. Ellenkező 

esetben a másolat az eredeti „helyébe lép” a bizonyítás során, viszont ha az nem az eredeti 

okiratot készítő közjegyzőtől vagy utódjától származik, csak szemletárgyként vagy közvetett 

bizonyítékként értékelhető.139 

A magánokiratok (actes sous seing privé) tekintetében, amelyeknek a gyakorlatba számos 

válfaja létezik, nem alkot külön definíciót a törvény, de kiolvasható belőle, hogy alapvetően a 

kézírásos aláírás a magánokiratkénti kvalifikáció formai feltétele. A Cc. 1316-4. cikkelye az 

aláírás kettős funkcióját hangsúlyozza: azonosítás és az egyetértés kinyilvánítása.140 A 

magánokirathoz nem kapcsolódik a valódiság vélelme. Amennyiben az ellenfél vitatja a 

valódiságot, az okiratra hivatkozót terheli annak bizonyítása. Az ellenfél általi elismerés 

hiányában a valódiság külön eljárásban kerül megállapításra. Ennek eredményétől függ, hogy 

a törvényben meghatározott bizonyító erő hozzárendelhető-e az adott okirathoz. A 

                                                                                                                                                   
felvett okiratok kötelmi jogi szempontból érvényesek, de nem kapcsolódik hozzá közvetlen végrehajthatóság. 
LEUTNER: 59. p. 
136 LEUTNER: 59-60. p. 
137 VAN RANDENBORGH: 176. p. 
138 Ilyenek pl. az életben létet tanúsító bizonyítvány, meghatalmazás (bizonyos jogügyletek és nyilatkozatok 
kivételével: így ajándékozás, végrendelet visszavonása, házasságon kívüli gyermek elismerése), elfogadó 
nyilatkozatok, váltó elfogadása, kezességvállalás stb. VAN RANDENBORGH: 177. p. 
139 VAN RANDENBORGH: 196-197, 200-201. p. 
140 ROUZET: 11. p. 
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magánokiratokhoz egy különleges garanciális funkció kapcsolódik: amennyiben a fél elismeri 

az okiraton az aláírást, akkor az okirat létezését már nem vitathatja, de a francia jog is enged 

ellenbizonyítást a magánokirattal szemben. 

Általánosságban érvényes, hogy a valódiként elismert magánokirat ugyanolyan bizonyító 

erővel bír, mint a közokirat (Art 1322 Cc.).  Ez az állítás azonban csak bizonyos 

korlátozásokkal igaz. Nem minden tekintetben egyenértékűek, a különbség a 

végrehajthatóságban keresendő: a magánokiratok esetében ugyanis hiányzik a „force 

exécutoire”,141 ti. csak bírói ítélettel válhat az okiratra alapított igény végrehajthatóvá. 

A magánokiratoknál a valódiság az aláíráshoz kötődik, így alapvetően az eredeti okiratot 

kell bemutatni, a másolathoz nem kapcsolódik az említett bizonyító erő. Tehát amennyiben a 

másolat az ellenfél által vitatott, akkor nem bír joghatással a bizonyítás során. Az Art 1348 (2) 

Cc. adott esetben mégis megengedi a másolattal való bizonyítást, mégpedig ha az eredeti 

elveszett és ezt bizonyították. További követelmény ez esetben, hogy olyan tényről legyen 

szó, amely tekintetében bármilyen típusú bizonyítás megengedett.142 Természetesen ilyen 

esetben sem rendeli a törvény a másolathoz az eredeti okirat bizonyító erejét, az ilyen 

bizonyíték támogatására vagy ellenében pl. a tanúbizonyítással lehet élni.  

 

4.4.2. Az okiratok bemutatása a polgári perben 

A régebbi francia perjogban (Ancien Code de procédure civile) az okiratbemutatási 

kötelezettség igen szűk körben érvényesült, ami ahhoz vezetett, hogy valójában csak olyan 

esetekben működött, ha az okirat tartalma a félre nézve kedvezőnek bizonyult. Az Ncpc 

bevezetett egy okiratkiadási kötelezettséget, amely természetszerűleg akkor kerül 

alkalmazásra, ha azt a fél önként nem mutatná be, mert az rá nézve hátrányos. Az Art 132. 

Ncpc ezért egy általános kötelezettséget ír elő mindazon okiratok bemutatására, amelyekkel a 

fél az igényét megalapozni szándékszik. A többi fél irányában áll fenn e kötelezettség, 

amelynek teljesítése önkéntesen (felszólítás nélkül) történik. Ez a szabály egyébiránt 

összefüggést mutat a Cc.-ben (Art 10) előírt együttműködési kötelezettséggel, amely az 

igazság feltárásának elősegítését célozza.143 Gyakorlatilag ez a bíróságon felhasználni 

tervezett okirati bizonyítékok listájának összeállításában és a másolatoknak (a másik fél erre 

irányuló igénye alapján az eredeti okiratoknak) az ellenfél ügyvédjéhez történő 

                                                
141 NAGEL / GOTTWALD: 511-512. p. 
142 TESKE: 59. p. 
143 DICKSON: 130. p. 
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kézbesítésében merül ki.144 Mindez az ún. „communication des pièces” névvel illetett 

jogintézmény keretében zajlik, amely alatt a felek közötti okiratcserét értjük és amely 

biztosítja az ellenfél számára a lehetőséget, hogy az okirat tartalmát illetően informálódjon.145 

A teljesítés elmaradása megnyitja a bíróság számára a lehetőséget, hogy elrendelje mindazon 

okiratok bemutatását, melyekre a fél hivatkozott. 

A tárgyalási elv alapján alapvetően a feleket kötelezettsége nemcsak a tényállítás, hanem a 

bizonyítékok előterjesztése is, amelyekre a perben támaszkodni kívánnak. Az Art 143 Ncpc 

alapján azonban – a fél kérelmére – a bíróság elrendelhet bizonyítást, de csak olyankor, ha az 

érintett fél nem rendelkezik megfelelő bizonyítékkal. Nem kerülhet sor erre, ha maga a fél 

mulaszt el valamilyen eljárási cselekményt. A mulasztás nyomán keletkezett „űrt” nem 

hidalhatja át a bíró ilyen intézkedéssel. Emellett a hivatalbóliság egyfajta korlátozott 

megnyilvánulása olvasható ki a Ncpc 8. cikkéből: a bíró felhívhatja a felet, hogy adjon 

közelebbi tájékoztatást olyan tényekről, amelyek a bíróság megítélése szerint 

elengedhetetlenek a jogvita eldöntéséhez. Ez egy bizonyos mértékű felhatalmazás a 

hivatalbóli intézkedésre, de megalapozottsága és terjedelme vitatott.146 

Amennyiben az ellenfélnek tudomása van arról, hogy a másik birtokában van használható 

bizonyíték – ennek a rendelkezésre bocsátását írásban kérheti az ellenféltől. Ha a kérése „nem 

talál meghallgatásra”, indítványozhatja, hogy a bíróság rendelje el annak bemutatását az Art 

10 Cc. alapján (Art 138-142 Ncpc).147 Ezzel összhangban van az Ncpc 11. cikkének 

rendelkezése, mely szerint a bíró elrendelheti a bizonyítási eszköz előterjesztését, amely a 

másik fél birtokában van. Ezt csak az ellenfél kérelme alapján teheti, hivatalból azonban nem. 

Felmerül a kérdés, hogy a kérelmező félnek mennyire precízen kell az okiratokat megjelölnie, 

amelyek kiadását kéri: egyedileg pontosan meghatározni, vagy elegendő azon okiratoknak 

egy csoportját általánosan körülírni, amelyek közt ez az okirat található. A bírói gyakorlat 

abba az irányba tendál, hogy legalább olyan részletességgel, amely által minden egyes 

bizonyítási eszköz azonosítása lehetővé válik.148 

Általános okiratbemutatási kötelezettség a feleket terheli, harmadik személyek nem vesz 

részt az ún. „communication”-ban. Velük szemben az önkéntes teljesítés elmaradása esetén az 

ún. „production forcée” jogintézménye nyújthat segítséget, vagyis az okirat bemutatására 

való kötelezés bírói határozattal egy közbenső eljárás keretében. Ennek alkalmazásánál 

                                                
144 BYRD/BOUCKAERT: 140. p. 
145 TESKE: 67. p., NAGEL / GOTTWALD: 516. p. 
146 ROUHETTE: 176. p. 
147 MCINTOSH / HOLMES: 105. p. 
148 COUCHEZ: 266-267. p., WAGNER 2001: 468. p. 
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figyelemmel kell lenni a célszerűség követelményére. A határozat szükség esetén kényszer 

útján is végrehajtható. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy harmadik személy okirata esetén, 

a bemutatás kikényszerítésének lehet jogi akadálya, ami nem vonatkozna arra az esetre, ha a 

fél ugyanezt az okiratot be tudná mutatni. Akadályba („empêchement légitime”) ütközik a 

bemutatás azoknál az okiratoknál is, amelyek a foglalkozásbeli, üzleti titok körébe tartozóak, 

pl. az ügyvéd és ügyfele közti levelezés ilyen módon mentességet élvez, valamint amelyek vis 

major következtében megsemmisültek, elvesztek vagy ellopták őket.149 

A bemutatást elrendelő bírói határozat figyelmen kívül hagyása szankciókat von maga 

után, nevezetesen harmadik személy esetén bírságot, az ellenfél ilyen magatartása pedig az 

érdemi döntésre is kihatással lehet. 

 

4.4.3. Az okirati bizonyítékok értékelése 

A francia polgári eljárásjog is a szabad bizonyítás elvén nyugszik, tehát a bíró szabadon 

értékeli az elé terjesztett bizonyítékokat, leszámítva azokat az eseteket, amikor egyes 

bizonyítékok bizonyító erejét maga a törvény előre meghatározza. Egyrészt a Cc., másrészt – 

habár kisebb mértékben – maga a Ncpc. is tartalmaz ez utóbbi irányba ható szabályokat. Az 

okiratok tekintetében ez a meghatározás – az előfordulása esetén – mindig pozitív150 irányú, 

találkozhatunk vele mind a közokiratok, mind a magánokiratok esetében.  Másrészt a 

bizonyítás egyes módjai megengedhetőségének korlátozó jellegű szabályozásával egyúttal – 

legalábbis közvetett és viszonylagos módon – a bizonyító erő is meghatározásra kerül. Így 

alapozza meg pl. az Art 1341 Cc. az okirati bizonyítás (la preuve par écrit) elsőbbségét a 

jogügyleti cselekmények kapcsán.151 

Az egyes okirattípusok bizonyító erejére és a hozzájuk kötődő vélelmekre jelen fejezetben 

már korábban kitértünk, annak megismétlése nélkül itt mindössze a valódiság vizsgálatához 

kapcsolódó speciális perjogi megoldásokról kíván szólni a szerző. Közokirat esetén, ha a 

hamis voltát vagy a meghamisítottságot kívánják bizonyítani, azt megtehetik egy közbenső 

eljárásban vagy külön keresetindítás útján. Magánokiratok valódiságának felülvizsgálatára 

szintén sor kerülhet mind az alapeljárás keretein belül, mind pedig külön perben.152 E körben 

három eljárástípust különböztetünk meg: a „vérification d’écriture” elnevezésűt, amelyben 

az ellenfél által vitatott magánokiratokirat valódiságát bizonyítja az okirattal bizonyítani 

szándékozó fél. Másodikként a „procédure de faux en écriture privé”-ként emlegetett eljárást, 

                                                
149 WAGNER 2001: 476-477. p., TESKE: 67-68, 73-74. p., DICKSON: 130. p., ROUHETTE: 190. p. 
150 A negatív irányú meghatározás valójában a bizonyíték kizárását eredményezi. 
151 ROUHETTE: 182. p. 
152 ROUHETTE: 190-191. p. 
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ahol a bizonyító fél ellenfele nem a kézírást vagy az aláírást vitatja, hanem az utólagos 

megváltoztatásra, ti. a magánokirat meghamisított voltára hivatkozik, amely állítása 

vonatkozásában a bizonyítást őt magát terheli.153 Végül a közokirattal szembeni 

ellenbizonyítás az ún. „inscription de faux” eljárás keretében zajlik és a valódiság vélelme a 

bizonyítási teher megfordulását eredményezi (Art. 285-316 Ncpc). 

 

4.4.4. A francia jog válasza az elektronikus dokumentumok megjelenésére 

Az uniós irányelv a francia jog gyors reakcióját váltotta ki, az elektronikus aláírásról 

kibocsátott törvénnyel (Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000)154 már 2000-ben legitimálták az 

interneten keresztüli a szerződéskötéseket,155 lehetővé vált az információs technológiai 

bizonyítékok használata, elismerték az elektronikus aláírás érvényességét. A francia 

eljárásjogban a bizonyítási szabályok meghatározott esetekben az írásos bizonyítékok 

elsődlegességének nyitnak utat. Éppen ezért válik még jelentősebbé a kérdés, hogy az 

elektronikus formában készült dokumentumok a bizonyítás jogának melyik szegmensébe 

kapcsolódnak, elismerést nyernek-e okiratként.  

Az Art 1326 Cc. felállít egy hipotézist, mely szerint a meghatározott követelményeknek 

megfelelő elektronikus aláírás használata helyettesíti a formai követelmények meglétét ott, 

ahol a törvény kézírást követelne meg.156 Ezzel megvalósult az elektronikus aláírás 

asszimilációja a kézírásos aláíráshoz.  

A francia jog a bizonyítást érintő szabályok túlnyomó többségéhez hasonlóan az 

elektronikus dokumentumok, illetőleg az elektronikus aláírás kérdéskörét Code civil kötelmi 

általános részébe ágyazottan tárgyalja,157 így a változás alapjaiban érintette a Cc. szabályait is. 

Az elektronikus aláírást a kézírásos aláírással egyenrangra emelték és újradefiniálták158 az 

okirati bizonyíték fogalmát is, ami alatt az új meghatározás szerint a következőt kell érteni: 

egymás után fűzött/felsorolt betűk, nyomdai jelek, számjegyek vagy egyéb jelek, illetve 

szimbólumok, amelyek felfogható jelentéssel bírnak, függetlenül a hordozó anyagtól illetőleg 

a továbbítás módjától (Art 1316-1 Cc.). 

Meghatározott feltételek teljesülése esetén a hagyományos, papír-alapú okiratokhoz 

hasonlóan az elektronikus okiratok a perben bizonyítékul szolgálhatnak és azonos bizonyító 
                                                
153 Ld. részletesebben: TESKE: 99., 104. p., vö. COUCHEZ: 272-274. p 
154 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information 
et relative à la signature électrinique. Journal Officiel du 14 mars 2000, 3968. p. 
155 Erről a kérdésről összehasonlító és európai jogi szempontból ld. részletesebben BORGES: 298. p. (illetve azt 
követő oldalak). 
156 FERRAND: 91. p. 
157 PASSANT: 12. p. 
158 FERRAND: 89. p. 
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erővel bírnak (Art 1316-1, 1316-3 Cc.). Az elektronikus okiratnak alkalmasnak kell lenni 

annak a személynek az azonosítására, akitől az okirat származik. A másik lényeges 

követelmény az elektronikus okirattal szemben, hogy olyan körülmények között készüljön, ill. 

tárolják, ami garantálja a megváltoztathatatlanságát (Art 1316-1 Cc.). Ezek az okiratok akkor 

felelnek meg a köz- ill. a magánokiratoknak, ha ún. biztonságos elektronikus aláírással látták 

el őket. Közokirat esetében további feltétel az, hogy arra jogosult (közhivatalnok) állította ki 

és megfelel az államtanács rendeletében támasztott követelményeknek. (Art 1317-2).159 

A francia megoldás az elektronikus aláírás két típusát különbözteti meg. Az alaptípust, 

vagyis a „közönséges” elektronikus aláírást (signature électronique), amely nem támadható 

kizárólag az elektronikus forma miatt és a „biztonságos” elektronikus aláírást (signature 

électronique sécurisée), mely olyan megbízható azonosítási eljárás használatán nyugszik, ami 

a dokumentummal való megfelelő kapcsolódását garantálni tudja és joghatását tekintve a 

sajátkezű aláírással esik egy tekintet alá.160 Az Államtanács 2001-ben kibocsátott rendelete161 

határozza meg részletesen azokat a kritériumokat, amelyek fennállása esetén egy eljárás 

megbízhatónak minősül.162 Az elektronikus aláírás biztonságának előfeltételeit teremti meg ez 

a jogszabály, megalkotva a technikai és jogi kereteket a hitelesítéshez. Eszerint a biztonságos 

elektronikus aláírás egyedileg kapcsolódik az aláíró személyéhez, aki azt az aláírás 

létrehozatala során az ellenőrzése alatt tudja tartani, úgy kapcsolódik az adathoz, hogy minden 

utólagos változás kimutathatóvá válik (Art 1). Akkor megbízható tehát az aláírást létrehozó 

eszköz, ha általa lehetetlenné válik a másolatok készítése, az okirat létrehozatala vagy 

meghamisítása harmadik személy által.163 A szabályozás technológia-semleges, a francia 

jogirodalom szól a manapság létező módszerek sokféleségéről, amelyek mind alkalmasnak 

mutatkoznak az elektronikus jogügyletek biztonságának megteremtésére, de nagy hangsúlyt 

fektet a kriptográfiára.164 

A rendelet legjelentősebb rendelkezésének a 2. cikk tekinthető, amely egy megdönthető 

vélelmet alapít azzal, hogy rögzíti: az elektronikus aláírási eljárás megbízhatóságát az 

ellenkező bizonyításáig feltételezni kell, amennyiben biztonságos elektronikus aláírást 

alkalmaztak, amelyet biztonságos aláírás-létrehozó eszköz útján nyertek, és amely (ti. az 

                                                
159 ROUHETTE: 189-190. p., vö: PASSANT: 12. p 
160 ROUZET: 13-14. p. 
161 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. Décret pris l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la 
signature électrinique. Journal Officiel  du 31 mars 2001, 5070. p. 
162 ROUHETTE: 190. p. 
163 ABALLÉA/ FRÈRES: 2835. p. 
164 FERRAND: 90. p. 
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önkéntes akkreditáció elvén alapuló eljárásban minősített hitelesítési szolgáltató által 

kibocsátott – H.V., ld. Art 7.) minősített tanúsítványon alapul.165  

Az Art 1316-1 Cc. beiktatásával az elektronikus dokumentumot, mint az okirati 

bizonyíték egy fajtáját ismerték el, a papír okiratokkal egyenlő rangban, de 

óvintézkedésképpen azzal a feltétellel, hogy olyan eszköz használatával kell készülnie, amely 

a megfelelő megőrzését az üzenetnek biztosítja és garantálja annak azonosítását, akitől az 

okirat származik.166 A francia jogirodalom terminológiájában is következetes ehhez, hiszen 

elektronikus okiratról (l’écrit électronique) beszél.167 

Az okirati bizonyítás rendszerébe integrált elektronikus üzenetekre értelemszerűen 

alkalmazandók az okirati bizonyítás szabályai, így tehát ugyanolyan joghatás kiváltására 

alkalmasak, mint papír-alapú társaik, a bizonyító erő tekintetében sem szenvednek hátrányt a 

hagyományos köz- és magánokiratokkal szemben,168 alkalmazható rájuk az Art 1341. Cc. is 

és a papír-alapú, valamint az elektronikus okirat esetleges bizonyítási eszközkénti konkurálása 

esetén a bíró kötöttségektől mentesen mérlegel.169  

 

 

4.5. AZ OKIRATI BIZONYÍTÁS ÉS A MODERN TECHNIKA A NÉMET POLGÁRI PERBEN 

 

A múlt század második felében a német polgári perrendtartást (Zivilprozessordnung - 

ZPO) érintő jelentősebb változások gyökere a hatvanas években felbukkanó 

modellkísérletekben, különösen a „stuttgarti modell” névvel fémjelzett programban 

keresendő, amely voltaképpen egy 1967-től a gyakorlatban fejlesztett, – de a Fritz Bauer által 

„A szóbeli tárgyalás koncentrációjának módja az eljárásban” c. 1965-ben megjelent 

munkájával lerakott elméleti alapokra építkező – eljárási módszer volt.170 A stuttgarti 

modellben a „know how” megléte és megfelelő működése természetszerűleg a pertartamra171 

és ezáltal a költségekre is befolyással bírhat. Az okirati bizonyítékot „még mindig a legjobb 

bizonyítéknak” tekinti a program, hiszen sokszor a végtelen viták gyors eldöntését jelentheti a 

megtekintésük. Éppen ezért különös figyelmet kellene fordítani arra, hogy a bíróság az 

                                                
165 „La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé 
met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature 
électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.” 
166 FERRAND: 90. p. 
167 ABALLÉA/ FRÈRES: 2837. p., ld. erről részletesebben: PASSANT: 13. p. 
168 PASSANT: 12. p., FERRAND: 89. p. 
169 ROUZET: 13. p. 
170 BENDER: 435. p. 
171 GÁSPÁRDY 1989: 29. p. 
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előkészítő szakaszban bekérjen minden olyan okiratot, tervet és vázlatot, amely fontos lehet a 

döntéshozatalnál, de még a felek nem terjesztették elő.172 

A modell eredményeit az 1976. évi novella inkorporálta a német polgári perrendtartásba, 

amely ennek tapasztalataira építve, az eljárás egyszerűsítését tűzte zászlajára, előírva a felek 

együttműködési kötelezettségét annak érdekében, hogy a per egy alaposan előkészített 

tárgyaláson lefolytatható legyen. A novella érdemeként kell kiemelnünk, hogy az eljárás 

gyorsítása érdekében az érdemi tárgyaláson a felek előadásait és indítványait nyomban a 

bizonyításfelvétel követte. Ehhez azonban szükségessé vált a tárgyalás körültekintő módon 

történő előkészítése, pl. a bizonyításfelvétel során megtekintendő okiratok beszerzése. A felek 

számára előírta a törvény: bizonyítási indítványaikat olyan időben tegyék meg, a 

rendelkezésre álló bizonyítási eszközeiket úgy terjesszék elő, hogy ezáltal az eljárás gyors 

lefolytatása ne szenvedjen csorbát. A módosítás céljának gyakorlati megvalósulását sok 

kritika érte.173 

Az ezt követő 2001. évi novella a perorvoslatokra vonatkozó változásokon túl az elsőfokú 

eljárást is érinti, a bíró anyagi pervezetési jogosítványai nőttek, az egyesbíráskodás vált 

általánossá, de a felek és a bíróság viszonyában ez sem hozott forradalmi változást.174 Az 

elsőfokú eljárást érintő, a témánk szempontjából legjelentősebb változás az ellenfelet, ill. a 

perben nem álló harmadik személyt terhelő okiratkiadási kötelezettség kiterjesztése és 

egyszerűsítése volt.  

 

4.5.1. Az okiratok szerepe a német polgári perben 

Az okiratok megítélése, valamint a peres eljárásban betöltött szerepe szempontjából a 

német eljárásjogi szakirodalom is a kontinensen uralkodó álláspontot osztja, vagyis az 

okiratokat a legmegbízhatóbb bizonyítási eszközként számon tartva,175 nagy hangsúlyt helyez 

a többi bizonyítási eszközhöz viszonyított „kiemelt szerepük” megvilágítására. Ennek az 

„elkülönülésnek” több megnyilvánulási formája van, találhatunk rá példákat a vélelmek, a 

bizonyítási teher és a bizonyító erő körében. Itt kell említést tennünk azokról a speciális 

eljárástípusokról is, amelyek gyorsítják az ügy elintézését mind az Amts-, mind a Landgericht 

előtt, így pl. az „okiratos per” (Urkundenprozess). A gyorsítást az elfogadható bizonyítékok 

                                                
172 BENDER: 451. p. 
173 KENGYEL 2000A: 717. p., uő.  2003A: 138-140., 143. p 
174 KENGYEL 2003A: 143-147. p 
175 ZÖLLER: 1126. p. 
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korlátozása útján érik el: az említett eljárásban csak az okiratok és a felek vizsgálata a 

megengedett.176 

A ZPO ugyan tartózkodik az okirat definíciójának megalkotásától, de a jogirodalom a 

perrendtartás szabályaiból levezetve egy közel egységes álláspontot alakított ki, mellyel az 

okiratok körét – az angolszász és a francia felfogással összevetve – meglehetősen szűken 

szabta meg. Az okirat lényeges fogalmi elemeit a következőkben látja. Az okirat gondolati 

kinyilatkoztatások írásos megtestesülése, amely önmagában – minden további nélkül – 

megérthető. Az írásos megtestesülés szokásos és egyezményes írásjelek útján jön létre, ami 

kizárja pl. a titkosírással készült produktumok okirati minősülését, de az írás hiánya a képi 

formájú dokumentálást (pl. fényképek) is a szemletárgyak közé szorítja. Az okirat technikai 

eszközök használata nélkül közvetlenül szemrevételezhető, olvasható: ez szab gátat a 

mikrofilmek és elektronikus dokumentumok, hanghordozók okirati besorolásának. A hordozó 

anyagnak és az eljárásnak (kézírás, nyomtatás, vésés stb), a kiállítás céljának, a tartalomnak 

nincs jelentősége az okirattá minősítés szempontjából, ha egyébként a dokumentum a 

fentieknek eleget tesz.177  

 

4.5.2. Okirattípusok és bizonyító erejük 

A bizonyító erő alapján a német jog is a két klasszikus okiratfajta: a közokirat (öffentliche 

Urkunde) és magánokirat (Privaturkunde) között tesz különbséget. Közokiratként értékelendő 

a hatóság vagy közhitelességgel felruházott személy által ügykörében és az előírt formában 

kiállított okirat. A közokirat a hatóság vagy a közhitelességgel felruházott személy előtt tett 

nyilatkozat tekintetében teljes bizonyítékul szolgál arra vonatkozóan, hogy ezt a nyilatkozatot 

az okiratban megjelölt személy megtette (§ 415 ZPO). A helytelen okiratba foglalást (pl. nem 

abban az időben, helyen, nem azzal a tartalommal tették a nyilatkozatot) viszont lehet 

bizonyítani, emellett vitatható az okirat valódisága, valamint joghatása is. A hatóság által 

kiállított, intézkedést, rendelkezést vagy döntést tartalmazó közokirat teljesen bizonyítja a 

tartalmát (§ 417 ZPO), az egyéb tartalmú közokirat pedig a benne tanúsított tényeket (§ 418 

ZPO). Ez utóbbi esetben is lehetséges az ellenbizonyítás. A legnagyobb bizonyító erő a 

másodikként emlegetett rendelkező közokiratokhoz tapad (§ 417 ZPO), mivel teljes 

bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a bíróság avagy más hatóság azt a döntést hozta, amit az 

okirat tanúsít. A helyességük tekintetében nincsen ellenbizonyítás. Más közokiratok, amelyek 

                                                
176 BENDER: 539. p., ld. § 592-605a ZPO 
177 ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD: 697-698. p., MünchKomm 2000: 257-258. p., STEIN/JONAS: 422. p., 
THOMAS/PUTZO: 770. p. 
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az okirat kiállítójának saját észlelését vagy általa tanúsított cselekményről tudósítanak, mint 

pl. a váltóóvás, kézbesítési igazolás, stb. a bennük tanúsított tények tekintetében szolgálnak 

teljes bizonyítékul. Itt az ellenbizonyítás viszont megengedett, amennyiben azt a szövetségi 

államok törvényei nem korlátozzák.178 

A közokiratokhoz a valódiság vélelme kapcsolódik tehát, de amennyiben a bíróságnak 

kétsége támad e vonatkozásban, hivatalból is megkeresheti a kiállítót az okirat származását 

érintő nyilatkozattétel végett (§ 437 ZPO). A közokiratot szerkesztő közhitelességgel 

felruházott személyek elsősorban a közjegyzők,179 az anyakönyvvezetők, de pl. a bírósági 

végrehajtó, bírósági tisztviselő, konzul stb. is ide sorolható.180 

A magánokirat fogalma negatív irányból közelíthető leginkább, magánokirat minden 

olyan irat, amely habár okirat, de nem tartozik a közokirati kategóriába.181 A magánokirat, 

amennyiben a kiállító azt aláírta, avagy a kézjegyét a közjegyző azt hitelesítette, teljesen 

bizonyítja a benne foglalt nyilatkozatnak a kiállítótól származását (§ 416 ZPO), teljes 

bizonyítékul szolgál a nyilatkozat megtételére, de a bizonyító erő nem terjed az okirat 

tartalmára. A ZPO fenti rendelkezéséből az is kiolvasható, hogy az aláírás közjegyzői 

hitelesítése által az okirat nem minősül át közokirattá. 

A nem vitatott magánokirat valódi, ha a valódiság az ellenfél által vitatott, akkor 

bizonyításra szorul, melynek során bármilyen bizonyítási eszköz felhasználható (jellemzően 

írásösszehasonlításra kerül sor). Ha ilyen módon megállapítják az aláírás valódiságát, akkor 

egy megdönthető vélelem alapján a felette levő szöveget is valódinak kell tekinteni. 

Az alá nem írt okiratokhoz nem rendel a törvény semmilyen meghatározott bizonyító 

erőt.182 

Az anyagi jogi szabályok közé ékelődve, a német polgári törvénykönyv (BGB) kötelmi 

jogi szabályrendszerében találhatók a formakényszerrel kapcsolatos általános előírások, 
                                                
178 NAGEL 2003: 122. p. 
179 Az angoloknál tapasztalható deregulált okiratkészítési modellnek az ellenkezője érvényesül azokon a 
helyeken, ahol a közjegyző egy bíróhoz hasonló jogállással bír. Ebben gyökerezik a szerződő felektől való 
függetlensége is, hiszen az állam finanszírozza a tevékenységét. Nagyon kevés helyen valósul meg ez a modell 
Európában, pl. Baden-Württemberg szövetségi államban (badischer Amtsnotar, württembergischer Bezirksnotar) 
ill. Portugáliában. Jellemző azonban szerte Európában egy a két fenti megoldás között húzódó harmadik: egy 
közhatalmi tevékenységet is végző, de szabadfoglalkozású közjegyző, aki szintén pártatlanul jár el, államilag 
szabályozott a részére fizetendő díjak mértéke és szabad a közjegyzőválasztás a felek részéről. Ez a két (az angol 
és a fent bemutatott) modell előnyeit felszínre hozó szintézist próbál megvalósítani, ami valójában a latin 
közjegyzőség alapgondolata. A fent említett kivételt leszámítva latin típusú közjegyzőséggel rendelkezik 
Németország és Ausztria is. STÜRNER 1995: 347. p.  Mindezek jelentőségét az értekezés témája kapcsán az adja, 
hogy a latin típusú közjegyzőséghez tartozó országokban a közjegyzői tevékenységbe vetett bizalom az általuk 
szerkesztett okiratokat a közokirat rangjára emelte és ezáltal jellemzően egy magasabb alaki bizonyító erőt 
rendelt hozzájuk.  
180 NAGEL 2003: 122. p. 
181 THOMAS/PUTZO: 772. p. 
182 NAGEL 2003: 122. p. 
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amelyek be nem tartása az adott jognyilatkozat semmisségét eredményezik (§ 125 BGB), 

mely kihatással van a bizonyítékkénti értékelésükre is. E körben a következő eltérő szintű 

formai előírásokat különbözteti meg a jogalkotó: írásbeli forma (Schriftform), elektronikus 

forma (elektronische Form), az ún. „Textform”, közjegyzői okiratba foglalás (notarielle 

Beurkundung), közjegyzői aláíráshitelesítés.183 

Amennyiben a törvény írásbeli formát ír elő, annak a következőkkel lehet eleget tenni: a 

kiállító az okiratot sajátkezűleg aláírja, vagy a kézjegyét közjegyző hitelesíti. A törvény eltérő 

rendelkezése hiányában az írásbeli forma az elektronikus formával helyettesíthető. Az írásbeli 

forma kiváltható közjegyzői okiratba foglalással is (§126 BGB). Figyelemreméltó a 

jogszabály precíz szóhasználata, amely kifejezésre juttatja az elektronikus dokumentumok 

kapcsán a későbbiekben tárgyalandó okirattá nem minősülés problematikáját. Az elektronikus 

forma minimum követelménye a dokumentumhoz kapcsolt minősített elektronikus aláírás 

megléte, melyhez az aláíró nevét is hozzá kell fűzni. Szerződés elektronikus formában az 

egybehangzó szövegek fent meghatározott módon történő aláírása útján jön létre (§126a 

BGB). 

Jellegzetes és a magyar jogászok számára idegenül hangzó megoldása a BGB-nek az ún. 

„Textform”. A törvény szövege értelmében egy nyilatkozatról van szó, amelyet okiratba 

foglalnak vagy az írásjegyek visszaadására tartósan alkalmas más módszer felhasználásával 

rögzítenek, megnevezik benne a nyilatkozót és a névaláírás másolatával zárjak le vagy más 

módon teszik felismerhetővé a nyilatkozó személyét. Mindenképpen olvashatónak kell 

azonban lennie, akár papírról, akár a számítógép képernyőjéről. Szigorúbb formával mindig 

helyettesíthető. Jellemzően olyankor kerül azonban alkalmazásra, ha az írásbeliség úgymond 

„sok” lenne követelményként, pl. az elfogadáshoz kötött jognyilatkozat esetén az elfogadás 

nem kíván meg ennél szigorúbb alakisági feltételeket.184 (§126b BGB). 

 

4.5.3. Az okiratok bemutatása a bírósági tárgyaláson 

Az okirattal történő bizonyítás annak bemutatása által valósul meg. A német perben 

azonban nem beszélhetünk általános okiratbemutatási kötelezettségről. Természetesen köteles 

a fél a birtokában levő okiratokat bemutatni a § 423 ZPO szerint, de ez az eljárási okokon 

alapuló bemutatási kötelezettség valójában a számára előnyös okiratokra vonatkozik, hiszen 

kizárólag akkor terheli, ha maga az ellenfél hivatkozik rá a per során vagy valamely 

                                                
183 NISSEL: 33. p., Megj.: a közjegyzői okiratba foglalás és a közjegyzői hitelesítés részletes szabályainak 
ismertetését itt terjedelmi korlátok miatt mellőzzük, utalva arra, hogy az előbbit külön törvény, az ún. 
Beurkundungsgesetz 6. és azt köv. §§-ai szabályozzák. 
184 JAUERNIG: 72. p. 
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előkészítő iratban. A számára esetlegesen hátrányos okiratokat akkor köteles bemutatni, ha 

azokat az anyagi jog szabályai szerint ki kellene adnia. Itt visszautal tehát a törvény az anyagi 

jogra, pl. a BGB § 810-re, amely szerint az okiratba betekintési jog abban az esetben áll fenn, 

ha az okiratot a ellenfél érdekében állították ki vagy olyan jogviszonyt dokumentál, amelyben 

a bemutatást igénylő fél maga is részese (§ 422 ZPO).185 

Az ellenfél birtokában levő okirat esetén tehát, amennyiben a fenti feltételek fennállnak 

(megalapozott kérelem) és a kérelem nyomán az ellenfél nem tagadja annak birtoklását, a 

bíróság rendeli el a bemutatást. Ha azonban kérdésessé teszi az okirat létezését vagy vitatja, 

hogy nála lenne, akkor a bíróság a meghallgatását rendeli el, valamint azt, hogy gondosan 

kutasson az okirat után. Az anyagi jogi bemutatási kötelezettség jogalapjának vitatása esetén a 

bíróság e kérdést illetően részítélettel vagy az ügydöntő határozatában dönt.186 Valójában nem 

kikényszeríthető ki az ellenféllel szemben az okirat kiadása,187 ennek „szankciója” a bizonyító 

fél által előterjesztett másolatot elfogadása,188 feltéve, hogy nem bizonyítható más módon a 

tartalma (§ 427 ZPO). Ha a fél azzal a szándékkal teszi használhatatlanná az okiratot vagy 

semmisíti meg, hogy ezzel az ellenfél általi felhasználását meghiúsítsa, az ellenfél állításait az 

okirat jellegét és tartalmát illetően bizonyítottnak kell tekinteni (§ 444 ZPO). 

A perben nem álló harmadik személy okirat bemutatási kötelezettsége a BGB-n alapulhat. 

Ez esetben a bíróság előtt két út áll, vagy a felet kötelezi az okirat megszerzésére (adott 

esetben külön per útján), vagy elrendeli annak bemutatását. Az utóbbi alkalmazására 

kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha valamelyik fél hivatkozott a perben a kérdéses 

okiratra (§142 ZPO), de ez is feltételez egy anyagi jogi igényt a harmadik személlyel 

szemben.189 A ZPO nem beszél ilyen esetben a harmadik személy tanúkénti idézéséről, a 

megtagadási okoknál viszont a tanúvallomás megtagadásának okaira utal vissza és az 

alaptalan megtagadás esetére bírságot helyez kilátásba.190  

A hatóság vagy közhivatalnok birtokában lévő okiratot az említett személyek megkeresése 

útján szerzi be a bíróság (§ 432 ZPO).  

Mivel a német polgári perrendtartás is a szabad bizonyítás elvén nyugszik, az okiratok 

anyagi bizonyító erejének megítélése – a vélelmek által nem érintett részben – a bíróság 

szabad mérlegelésének tárgya (§ 286 ZPO). 

                                                
185 WAGNER 2001: 466. p. 
186 THOMAS/PUTZO: 778-779, ZÖLLER: 1133. p. 
187 ZÖLLER: 1134. p. 
188 Ez valójában a magánokiratokra vonatkozik, amelyeket alapvetően eredetiben kell bemutatni, hiszen a 
közokirat esetében a hiteles másolat is elegendő (§ 435 ZPO).  
189 ZÖLLER: 1134. p. 
190 Vö. MünchKomm 2002: 50-51. p. 
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4.5.4. Az elektronikus dokumentumoknak a bizonyítási rendszerébe való integrálásának 

sajátos német megoldása 

Az 1999-ben elfogadott és hatályba lépett európai uniós irányelv az elektronikus aláírások 

közösségi programjáról a korábbi (1997) német szabályozástól191 néhány ponton eltérő 

követelményeket fogalmazott meg. A törvényt jelentős mértékben kellett volna mind 

strukturális, mind tartalmi tekintetben módosítani, ez indokolta az új törvényjavaslat 

kidolgozását.192 A 2001. májusában hatályba lépett új törvény (az elektronikus aláírás 

keretfeltételeiről szóló és egyéb rendelkezéseket is módosító törvény, SigG)193 az 1997-es 

törvény rendelkezéseit hatályon kívül helyezte és szabályozta az elektronikus aláírás 

használatához szükséges biztonsági infrastruktúrát. Ez a törvény a minősített elektronikus 

aláírás jogi helyzetét a kézírásos aláíráséval azonossá tette.  

Az elektronikus aláírásnak a bizonyítási eljárásban betöltött szerepe maga után vonta a 

polgári jogi, valamint polgári eljárásjogi jogszabályok módosításának szükségszerűségét. Így 

a Bundestag elfogadott egy törvényjavaslatot (Formvorschriftsanpassungsgesetz),194 amely a 

magánjogi formai előírások adaptációjával és a modern jogügyletek más előírásaival 

kapcsolatos szabályokat tartalmazza.  

A német szabályozás az irányelvben foglaltakkal azonosan három típusú elektronikus 

aláírást különböztet meg: az elektronikus aláírást (elektronische Signatur),195 a haladó 

elektronikus aláírást (fortgeschrittene elektronische Signatur),196 és a minősített elektronikus 

aláírást (qualifizierte elektronische Signatur).197 A fenti sorrendben megvizsgálva a típusokat 

egy növekvő követelményszintet tapasztalunk, melyhez azonban növekvő joghatások is 

párosulnak.198 

A magánjogi formai előírások adaptációjával és a modern jogügyletek más előírásaival 

kapcsolatos szabályokat tartalmazó törvény a BGB és a ZPO több szakaszát jelentős 

mértékben módosította az elektronikus aláírásokkal kapcsolatos kérdések rendezése 
                                                
191 Gesetz zur Regelung der Rahmenbedindungen für Informations- und Kommunikationsdienste (IuKDG), 
www.iid.de/rahmen/iukdgbt.html 
192 TETTENBORN: 683. p. 
193 Gesetz über Rahmenbedindungen für elektronische Signaturen. BGBl. 2001 I S. 876.  
194 Gesetz zur Anpassung von Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen 
Rechtsgeschäftsverkehr, BGBl. 2001 I S. 1542 
195 Elektronikus formájú adatok, melyek más elektronikus adatokhoz kapcsolódnak vagy logikai összefüggésben 
állnak azokkal, és amelyeket hitelesítésre használnak. 
196 Olyan elektronikus aláírás, amely megfelel az alábbi előírásoknak is: egyértelműen hozzárendelték az aláírási 
kulcs tulajdonosához, lehetővé teszi az aláírási kulcs tulajdonosának azonosítását, olyan eszközzel készítették, 
amelyet az aláírási kulcs tulajdonosa az ellenőrzése alatt tart és úgy kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, 
amelyekre vonatkozik, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 
197 Olyan haladó elektronikus aláírás, amely a létrehozatalának időpontjában érvényes minősített tanúsítványon 
alapul és biztonságos aláírás-előállító eszközzel hozták létre (§ 2 SigG). 
198 Tkp. a magyarral azonos, csak a terminológia mutat némi különbözőséget. HARSÁGI 2003C: 285-286. p. 
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érdekében. A BGB-nek az írásbeli formával kapcsolatos előírásai változtak jelentős 

mértékben a fenti törvény nyomán. Az írásbeliség alapvető kritériumait e fejezet keretei 

között részletesen tárgyaltuk. Utaltunk rá, hogy az írásbeli alaknak elektronikus formával való 

helyettesítése oly módon történik, hogy az ilyen módon jognyilatkozatot tevő kiállító az 

elektronikus dokumentumot a minősített elektronikus aláírásával látja el. Szerződés esetén a 

szerződő feleknek mindig egybehangzó dokumentumot kell elektronikusan aláírniuk a fent 

meghatározottak szerint (§ 126a BGB).  

Az irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok az öröklési jogi, családjogi jellegű 

jogviszonyokat, valamint a közjegyzői okiratokat kivegyék a megalkotandó törvényük hatálya 

alól. A német szabályozás a fenti lehetőséggel élve, kizárja az elektronikus okirati forma 

érvényességét például a következő esetekben: életjáradék biztosítására vonatkozó ígéret (§761 

BGB), családjogi szabályokon alapuló tartással kapcsolatos nyilatkozat, kezességi nyilatkozat 

(§ 766 BGB), tartozáselismerő nyilatkozat (§ 780-781 BGB) stb.199  

Az irányelv egyik kulcskérdése az elektronikus aláírás joghatása, valamint az ezzel 

kapcsolatos diszkriminációellenes követelmények. Az irányelv megfogalmazza azt az igényt, 

hogy az elektronikus hitelesítési módok támogatása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az elektronikus aláírásokat bizonyítékként lehessen felhasználni a jogi 

eljárásokban, azonban nem rendel az elektronikus dokumentumokhoz meghatározott 

bizonyító erőt.200 

A német pertudományban már a 90-es évekre rögzült a következő álláspont: az okirat 

különös megbízhatóságának egyik alapja, hogy az utólagos megváltoztatás általában már a 

külső megjelenésből kitűnik. A papír formátumú dokumentumot a bírónak bemutatják, aki 

megvizsgálja az aláírást és közvetlenül meggyőződik a tartalomról.201 Ezzel szemben az 

elektronikus dokumentumok technikai segédeszköz segítsége nélkül nem olvashatóak, az 

utólagos megváltoztatás is nehezebben ismerhető fel,202 és az elektronikus dokumentum 

valódisága az aláírás „elolvasásával”, megtekintésével önmagában még nem állapítható 

meg.203 Perjogi értelemben ezért az elektronikus dokumentum sem eredeti, sem kinyomtatott 

változatában nem okirat, hanem szemletárgyi minőségben kapcsolódik a bizonyítási eszközök 

rendszerébe.204 

                                                
199 HARSÁGI 2002A: 64.p. 
200 STADLER 2002A: 432. p. 
201 MANIOTIS: 616. p. 
202 STADLER 2002A: 430. p. 
203 MANIOTIS: 618. p. 
204 ERNST: 3. p. ECKL: 1. p., BIZER: 88. p., AHRENS: 3. p. KÖHLER/ARNDT: 63. p., HARSÁGI 2003C: 288. p 
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A német szerzők rögzítik azonban, hogy a törvényalkotó számára kevéssé volt releváns az 

elektronikus dokumentumok okirati bizonyítékként való megengedhetőségének kérdése, 

mivel a német polgári perrendtartás (ZPO) a szabad bizonyítás elvén nyugszik, így az 

elektronikus aláírás valamennyi válfaja számításba jöhet bizonyítási eszközként, de a 

csekélyebb biztonságú aláírások is bizonyító erejéről a bíróság szabad mérlegeléssel 

határoz.205 A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumok azonban 

magasabb bizonyító értéket képviselnek, láthattuk ugyanis, hogy a BGB-nek az írásbeli 

formára vonatkozó előírásai az ott meghatározott formai követelmények kiváltására,206 

illetőleg érvényes szerződés kötéséhez – amennyiben nincs eltérő törvényi rendelkezés – 

alkalmasnak tekintik ezt a formát.  

Az elektronikus aláírásról szóló törvényben előírtak szerint minősített elektronikus 

aláírással ellátott, a § 126 a BGB-nek megfelelő formában előterjesztett akaratnyilatkozatot 

egy ún. „prima-facie bizonyítékként”207 értékeli a ZPO arra vonatkozóan, hogy az a aláírás 

birtokosától származik. A többségi vélemény szerint ez egyfajta vélelemnek tekinthető. Csak 

olyan tényeken alapuló ellenbizonyításnak helye, amelyek komoly kétséget támasztanak azzal 

kapcsolatosan, hogy a nyilatkozatadás az aláírási kulcs tulajdonosának akaratával történt-e 

(ZPO § 292 a). 

A SigG (§ 1 Abs. 1.) kimondja, hogy a (SignG-ben rögzített) követelmények betartása 

mellett a minősített elektronikus aláírásokat biztonságosnak tekintik. A biztonságossági 

vélelem megkönnyíti a bizonyítást a fenti esetekben. A bizonyító felet csak annak a 

bizonyítása terheli, hogy a digitális aláírás nem hamisított és egy a törvénynek megfelelő 

aláírási eljárás eredménye. A hamisítatlanságot azáltal lehet bizonyítani, hogy az aláírás 

tekintetében a SigG végrehajtási rendelete (§ 17 SigV)208 szerinti szemle keretében 

felülvizsgálják.209 A második követelményt a tanúsítvány bizonyítja.210 Az bizonyítás a 

bizonyító fél ellenfelét terheli, akinek a minősített elektronikus aláírására hivatkozik a 
                                                
205 AHRENS: 14. p., TETTENBORN: 689. p. 
206 MANIOTIS: 615-616. p. 
207 Anscheinbeweis („prima-facie bizonyíték”): egyfajta redukált bizonyításként emlegeti a szakirodalom, 
amelyet el kell különítenünk mind közvetett, mind pedig a teljes bizonyítástól. A bizonyításra kötelezett félnek 
annyiban kedvez, hogy csak egy meghatározott alaptényállást (mint a vélelem bázisát) kell bizonyítania, amelyre 
alapozva a jogi tényállást vélelmezik. A hidat egy tapasztalati következtetés jelenti, vagyis a tipikusan lezajló 
történésekre vonatkozó általános élettapasztalat szerint az egyes esetek bizonyos körülményei (ideiglenesen) 
elhanyagolhatóak. A bizonyító fél ellenfele egyszerű ellenbizonyítással megingathatja a fentieket, igazolva, hogy 
komolyan felmerül annak lehetősége, hogy a történés atipikusan zajlott lett, ezzel a bíróban kétséget támasztva a 
tapasztalati tétel alkalmazhatóságát illetően. Ilyen esetben a bizonyítási teher visszafordulhat. BUCHEGGER/ 
DEIXLER-HÜBNER/ HOLZHAMMER: 278-279. p. 
208 Verordnung zur elektronischen Signatur (SigV), BGBl. 2001 I S. 3074 
209 A § 292a ZPO előírt vizsgálatot a bíró – adott esetben szakértő igénybevételével – a tárgyalóteremben maga 
is lefolytathatja egy személyi számítógép segítségével. STADLER 2002A: 433. p. 
210 ECKL: 4. p. 
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nyilatkozat fogadója – köteles igazolni (tkp. megfordul ezáltal a bizonyítási teher).211 A ZPO 

292a § beépítését az tette szükségessé, hogy az elektronikus dokumentumok nem fogadhatók 

el okiratként, az elektronikus kereskedelem viszont megkívánja a jogbiztonságot, ezért ily 

módon egy törvényileg elismert elektronikus azonosító eszközhöz jutunk.212 

A szemlével történő bizonyítás a ZPO szerint olyan módon kezdeményezhető, hogy a 

bizonyító fél megjelöli a szemle tárgyát, illetőleg adatokat szolgáltat a bizonyítandó tények 

vonatkozásában. Amennyiben a bizonyítás tárgya egy elektronikus dokumentum, akkor a 

szemle az elektronikus okirat bemutatásával (azaz a bíróság számára megtekinthetővé tétellel) 

vagy az adatok átküldésével válik kivitelezhetővé (§ 371 ZPO). Az ellenfél birtokában levő 

dokumentum esetén a ZPO és a BGB okiratok bemutatásra vonatkozó szabályait kell 

megfelelően alkalmazni.213  

A sajátos németországi megoldást az elektronikus okiratoknak való megjelenését az egyes 

jogterületeken bővebb részletszabályozás kísérte.214 A § 130a ZPO pl. lehetővé teszi, hogy az 

iratokat a bíróságra e-mail formájában juttassák el ezzel megteremtve az elektronikus bírósági 

ügyvitel alapjait. Az elektronikus dokumentumokról szóló új szakasz lehetőséget ad arra, 

hogy amennyiben a törvény az előkészítő iratokra és mellékleteire, a felek kérelmeire és 

nyilatkozataira, valamint harmadik személyek nyilatkozataira, vallomásaira és 

szakvéleményeire nézve írásbeli formát ír elő, akkor ezeknek az elektronikus formában 

foglalása is megfelelő, ha ez a bírósági feldolgozásra alkalmas. Ezeket az okiratokat azonban 

minősített elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus dokumentum akkor tekinthető 

benyújtottnak, amikor az átvételét a bíróságnak az erre kijelölt intézménye regisztrálta. 

Az iratbetekintési jogra vonatkozó korábbi szabályozás a hagyományos papír-alapú 

okiratokra épült, ez a jog magában foglalta az iratoknak a bírósági irodán való megtekintését, 

illetőleg kiadmányok, kivonatok, másolatok kérését. Az elektronikus dokumentumként létező 

periratok jellegzetességei másfajta megközelítést kívánnak meg, így az új szabályozás az 

iratbetekintési jogot ebben az esetben a kinyomtatott változat igénylésére korlátozza (§ 299 

ZPO).  

 

 

 

                                                
211 KRÖGER/GIMMY: 90-91. p. 
212 MANIOTIS: 622. p. 
213 THOMAS/PUTZO: 721. p. 
214 HARSÁGI 2003C: 289. p. 
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4.6. A HAGYOMÁNYOS OKIRATOK ÉS ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK JOGI 

SZABÁLYOZÁSA AUSZTRIÁBAN 

 

Az osztrák Zivilprozessordnung (öZPO) okiratokat érintő szabályai között számos a 

német ZPO megoldásait idéző rendelkezést találunk, a strukturális és intézményi 

különbségeknél azonban talán lényegesebb kiemelni az Ausztriában – a XIX. század végétől - 

hagyományosan erősebben jelen levő bírói aktivitást, fokozottabb bírói szerepvállalást, mely 

nyilvánvalóan a bizonyításfelvétel folyamatára is közvetlen kihatással lehet. Az utóbbi évek 

legfontosabb módosítását jelentő 2002. évi novella sem kívánt változtatni a bírónak ezen a 

viszonylag erős pozícióján.215 Mindamellett feltétlenül le kell szögeznünk, hogy a fentiek nem 

csorbítják a tárgyalási elv érvényesülését, hiszen a peranyag szolgáltatásra irányuló 

kötelezettséget az öZPO is alapvetően a felekre telepíti. Bizonyítékaik előterjesztésére a 

szóbeli tárgyalás berekesztéséig jogosultak, azonban kötelesek tartózkodni a per elhúzásától. 

A bíró szerepe inkább támogató jellegű, lehetőleg már a per egy korai időpontjában tisztáznia 

kell, hogy milyen bizonyítás felvétele válhat szükségessé. A pert előkészítő tevékenysége 

keretében fordít erre különös figyelmet, de a per későbbi szakaszában is előtérbe kerül a 

bírónak egyfajta koordináló funkciója, mivel a bizonyítás eredményét megtárgyalja a felekkel, 

tisztázva, ha még esetleg hiányos a tényállás, az addigi bizonyítás.  

Az osztrák perjog különös jelentőséget tulajdonít az eljárás gyors lefolytatásának, ezt a 

bíró pervezetési jogának szabályozása során különböző előírásokkal próbálja elérni: pl. 

elutasíthatja a bizonyítási indítványt, ha a felkínált bizonyíték nem tűnik relevánsnak 

(unerheblich) §275 öZPO. Mellőzheti a megkésett bizonyításfelvételt feltéve, hogy az az 

eljárás elhúzását célozza (§§ 179, 275, 278 öZPO), illetőleg meghatározott esetekben 

határidőt szabhat a bizonyítási eszköz előterjesztésére stb.216 

 

4.6.1. Az okirat fogalma, fajtái és bizonyító erejük 

Az öZPO nem definiálja az okirat fogalmát, de a szabályozásból a jogirodalom a 

következő meghatározást vezette le: „az okiratok gondolatok írásos feljegyzései, amelyek 

általában tényeket rögzítenek”.217 Az okiratfogalom a papírformához köthető, a tartalom 

papír- vagy más hagyományos alakban (kőre, bőrre stb.) történő rögzítése, de nem feltételezi 

az aláírás meglétét. Ez alapján az elektronikus dokumentum a képileg megjelenített 

                                                
215 BAJONS 2003A: 431. p. 
216 BALLON: 149-150. p. 
217 FASCHING: 494. p. 
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állapotában szemletárgy lehet vagy más nézet szerint egy ún. Auskunftssache.218 Amennyiben 

kinyomtatásra kerül, akkor egy alá nem írt okiratot kapunk.219  

Az öZPO okiratok bizonyító erejére vonatkozó része tehát nem terjeszkedik túl a papír 

formában létező okiratok szabályozásán. Az itt található szabályok közül ezért nem mind 

vonatkozik az elektronikus dokumentumokra,220 csak amire az elektronikus aláírásról szóló 

törvény visszautal. 

Az osztrák jog a kiállító személye alapján különböztet magán- és közokiratok között. 

Közokirat az osztrák hatóság által a hivatali hatáskörében előírt formában kibocsátott okirat, 

továbbá közhitelességgel felruházott személy (pl. közjegyző, egyes mérnökök) az 

ügykörükben meghatározott formában kiállított okirat, illetőleg a külföldi közokiratok, 

valamint a külön törvény által közokirattá minősített okiratok (§ 292 öZPO). 

A belföldi közokiratokhoz a valódiság vélelme kapcsolódik, ún. egyszerű vélelemként, ami 

nem vezet a bizonyítási teher megfordulásához. Amennyiben kétség támad a valódiságot 

illetően, a bíróság nyilatkozat végett megkeresheti az állítólagos kiállítót (§ 310 ZPO), ennek 

sikertelensége esetén pedig a bizonyító felet terheli a valódiság bizonyítása.221 Az okirat 

tartalmi helyessége tekintetében olyan kötelező szabályok vannak a törvényben, amelyek a 

szabad bizonyítást szűk körben kiiktatják: közokirat teljesen bizonyítja, amit benne a kiállító 

hivatalosan elrendelt, nyilatkozott vagy tanúsított.222 

A magánokirat fogalma az osztrák perjogban is negatív módon határozató meg, tehát 

minden okirat, amely nem közokirat, magánokiratnak számít.223 A magánokiratokra azonban 

még a valódiság „egyszerű” vélelme sem vonatkozik. Amennyiben a ellenfél vitatja 

valódiságot, a bizonyító félnek kell azt igazolnia. Ha nem vitatja, a magánokiratok valódinak 

tekintik. Magánokiratok esetében az aláírás funkciója csak az, hogy egy személyhez rendeli 

hozzá az okiratot, de nem gátolja meg, hogy az okirat tartalmi helyességét kétségbe vonják. 

                                                
218 RECHBERGER/SIMOTTA: 367. p., Az osztrák eljárásjog jellegzetes vonása, hogy az okiratoktól elkülöníti az ún. 
„felvilágosításra szolgáló dolgok” (Auskunftssachen) általi bizonyítást. Ez alatt olyan tárgyakat ért, amelyek az 
okiratokhoz hasonlóan információt hordoznak, de ennek a képi megjelenítése nem írásjegyek által történik (pl. 
határjelek, határkövek, rovásos bot, rajzok, emlékmű stb. és a legújabb tanok a hangfelvételeket is ide sorolják). 
A „felvilágosításra szolgáló dolgok” bizonyító ereje kapcsán a bíróság szabadon mérlegel, a bemutatásukra 
vonatkozó szabályok azonban visszautalnak az okirati bizonyítás vonatkozó rendelkezéseire. BAJONS 2003A: 
459. p. 
219 BAJONS 2003A: 466. p. 
220 MENZEL/SCHWEIGHOFER: 505. p. 
221 BUCHEGGER/DEIXLER-HÜBNER/HOLZHAMMER: 289. p., RECHBERGER 2000: 960. p. 
222 RECHBERGER/SIMOTTA: 371. p. 
223 FASCHING: 496. p. 
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Más szóval: a magánokirat csak azt bizonyítja, hogy a kiállító a nyilatkozatot megtette, nem 

azt, hogy az a valóságnak megfelel.224 

Az osztrák polgári anyagi jog szabályai a következőkben állapítják meg az írásbeliség 

követelményeit: amennyiben a törvény225 vagy a felek megállapodása alapján írásbeli forma 

szükséges, az a felek aláírásával; írástudatlan, ill. fogyatkozása miatt írásképtelen személynek 

a bíróság vagy közjegyző által hitelesített; vagy két tanú előtt tett kézjegyével ellátott  

magánokirati formában teljesíthető. Az írásbeliség megvalósítható a bírósági vagy közjegyzői 

okiratba foglalás által is (§ 886 ABGB). 

 

4.6.2. Az okiratok bemutatásának szabályai az öZPO-ban 

Az okiratbemutatási kötelezettség terjedelme az osztrák jog szerint is annak függvénye, 

hogy „kinek a kezeiben van” az okirat. A felek által birtokolt okiratok korlátozás nélkül e 

körbe esnek, feltéve, hogy olyan okiratról van szó, amely tekintetében az anyagi jog szerint 

kiadási és bemutatási kötelezettség áll fenn, illetve a közös okiratok vonatkozásában, amelyek 

a felek érdekében lettek kiállítva, ill. amelyek a kölcsönös jogviszonyukat tanúsítja, valamint 

arra az okiratra nézve, amelyre a bizonyító fél ellenfele maga hivatkozott.226 Itt bizonyos teret 

kap a hivatalbóli bizonyítás is, hiszen ezek beszerzését maga a bíróság is kezdeményezheti.227 

A tárgyalási elv érvényesülése érhető tetten a fentiek korlátját jelentő szabályban, amely 

szerint, nem rendelheti el az okirat bemutatását, ha mindkét fél tiltakozik ellene. 

Természetesen nem vonatkozik ez a felek által hivatkozott okiratokra, elsősorban azok az 

okiratokat érinti, melyek létezéséről pl. egy  tanú vallomásából szerzett tudomást a bíró.228 

Harmadik személyeket ezzel szemben csak korlátozott bemutatási kötelezettség terheli, 

amely egy kapcsolatot feltételez a bizonyító fél és a harmadik személy között: csak akkor 

terheli a perben nem álló személyt, ha tőle az okirat kiadása az anyagi jog szabályai alapján 

követelhető lenne a bizonyító fél részéről avagy kettejük közös okiratát érinti. Ez 

meglehetősen hátrányos helyzetbe hozza az ellenfelet, szűkítve a lehetőségeit, hiszen a másik 

fél okirathoz való joga alapján ő nem kérheti annak kiadását. A bizonyító fél oldalán 

                                                
224 BAJONS 2003A: 460-461. p. 
225 Az osztrák jog írásbeliséghez köti pl. a következő nyilatkozatokat: kezességvállalás, határozott idejű bérleti 
szerződés, építési szerződés, ill. a telekkönyvbe való bejegyzést is ez alapozhatja meg stb. 
226 A folyamatban levő perben azonban nem lehet kikényszeríteni a bemutatást, ez külön perben érvényesíthető 
BAJONS 2003A: 464-465. p. 
227 A 2003-ban hatályba lépett öZPO módosítás által beiktatott szakaszból olvashatók ki a fentiek, amely előírja 
a fél számára, hogy amennyiben a fél a tényállás bizonyítása végett okiratra hivatkozik, ezeket az okiratokat 
rendezett és átlátható formában kell bemutatni, abban az esetben, ha nem a bíróság kezdeményezte az okirat 
beszerzését (§ 297 öZPO). 
228 BAJONS 2003A: 463. p. 
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jelentkező együttműködési hajlandóság hiányát a bíróság a mérlegelés során veheti 

figyelembe. Amennyiben maga a bizonyító fél követelné az okirat kiadását a harmadik 

személytől, akkor valószínűsítenie kell, hogy annak birtokában van. Sikeres valószínűsítés 

esetén a bíróság egy végrehajtható határozattal kötelezi a harmadik személyt a bemutatásra. A 

harmadik személyt nem tanúként idézik, hiszen az osztrák perben a tanút kizárólag 

megjelenés, vallomás- és eskütételi kötelezettség terheli. Ez tehát nem lép ki a per keretei 

közül, az eredményt bevárva folytatódhat az eljárás. A valószínűsítés sikertelensége esetén a 

bíróság határidőt szabhat az okiratnak egy külön perben történő beszerzésére.229  

Valójában egy feltételes bemutatási kötelezettség érvényesül Ausztriában, hiszen számos 

ok vezethet az okirat kiadásának megtagadásához: pl. ha a tartalom az okirat birtokosának 

családi életére vonatkozik, valakire nézve szégyent hozna vagy büntetőjogi 

jogkövetkezményeket vonna maga után, ill. valamilyen titoktartási kötelezettség körébe esik a 

tartalma. Emellett létezik még egy generálklauzula, amely szerint más hasonló súlyú okok is 

megalapozhatják a bemutatási jog megtagadását. A bíróság az ellenfél meghallgatása után 

mérlegel.230 

 

4.6.3. Az okirati bizonyíték értékelése az osztrák polgári perben 

Az öZPO is a szabad bizonyítás elvén nyugszik, de kötöttségi elemeket tartalmaz, 

különösen az okiratok bizonyító ereje és valódisága terén. A bemutatásukra alapvetően a 

tárgyaláson kerül sor, ekkor nyílik lehetősége az ellenfélnek a betekintésre.231 A bíróság 

jogosult az egész okiratot megtekinteni, az okiratot bemutató kérelmére viszont az ellenfél 

tekintetében korlátozhatja a betekintést arra a részre szűkítve, amely a jogvitával kapcsolatos.   

A magánokirat valódiságának vitatása esetén az írások összehasonlítása útján döntenek, 

amely az eljárás folyamatába integrálva, tehát nem külön perben zajlik le, szükség esetén 

szakértő bevonásával.232 

A bizonyítási eszközök „közösségének” elve: amely szerint mindkét fél felhasználhatja a 

bizonyítási eszközüket az állításainak alátámasztására függetlenül attól, hogy a ki 

kezdeményezte a bizonyításfelvételt. Egy már bemutatott okirat vonatkozásában azonban csak 

az ellenfél hozzájárulásával kérheti a bizonyító fél az okirat figyelmen kívül hagyását (§ 302 

öZPO).233 

                                                
229 BAJONS 2003A: 466. p. 
230 BAJONS 2003A: 465. p. 
231 BAJONS 2003A: 462. p. 
232 BAJONS 2003A: 462. p. 
233 RECHBERGER/SIMOTTA: 368. p. 
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4.6.4. Az elektronikus dokumentumok az osztrák polgári perben 

Az osztrák elektronikus aláírásról szóló törvény (öSigG)234 az első olyan jogszabály 

Európában, amely már az irányelvre tekintettel került megalkotásra, megteremtve egy 

technológia-független szabályozás keretfeltételeit.235 Ennek részleteit (pl. a hitelesítési 

szolgáltatókra, a felügyeletre, tanúsítványokra stb. vonatkozó szabályokat) a szövetségi 

kancellár rendeletében236 bontották ki. 

Az osztrák szabályozás az elektronikus aláírás két típusát különbözteti meg,237 – 

lényegében az irányelvnek megfelelő fogalom-meghatározásokkal – az elektronikus aláírást 

és a biztonságos elektronikus aláírást. A joghatások tekintetében az osztrák szabályozás az 

uniós irányelvet követi, de az ún. biztonságos aláíráshoz tapadó különleges 

jogkövetkezmények kapcsolatban egy egyéni hangsúlyt hordoz.238 

A § 4 (1) öSigG szerint a biztonságos elektronikus aláírás kielégíti a kézírásos aláírás 

követelményeit, különösen a ABGB § 886 értelmében („strenge Schriftform”) vett írásbeliség 

feltételeit. Az aláírási eljárás tehát, amely a törvény biztonsági követelményeinek eleget tesz, 

a sajátkezű aláírással azonos joghatást vált ki.239 Kivételt képeznek az olyan jogügyletek, 

amelyek különös jelentőségük miatt nem köthetők meg elektronikus formában vagy a 

kézírásos aláírás mellett további minősített követelmények szükségesek. Nem váltható ki így 

az írásbeli forma olyan esetekben, ha emellé közjegyzői cselekménynek vagy közhitelű 

nyilvántartásba való bejegyzésnek kellene társulnia. Kizárt továbbá az elektronikus forma 

kizárólagos használata a család-, öröklésjogi ügyekben ill. a kezességvállalás esetén. Ezek a 

kivételek összeegyeztethetőek az irányelv előírásaival. 240 

A kulcstulajdonos alapvetően csak természetes személy lehet. Ez tulajdonképpen az 

irányelvvel azonos irányba mutat: egy személyhez rendelhető hozzá. A képviselet a 

                                                
234 Bundesgesetz über elektronische Signaturen. ABGBl. I. Nr. 190/1999. (módosítva 2001. ápr. 1-i 
hatálybalépéssel) http://www.a-sit.at/signatur/rechtsrahmen [2004.02.16.] 
235 A jogszabály azonban nem kizárólag uniós előzményekkel bír, hiszen Ausztriában már 1989-ben beindult egy 
folyamat, amely az elektronikus adatfeldolgozás irányába mutatott az igazságszolgáltatás területén: elsőként a 
nyilvántartásokat, kézbesítést, végrehajtási eljárást, fizetési meghagyásos eljárást érintően, (de bővülő körben – 
H.V.). KODEK: 453. p. 
236 Verordnung des Bundeskanzlers über elektronische Signaturen (öSigV) ABGBl. II. 30/2000. 
237 A következő kritériumoknak való megfelelés adja a biztonságos elektronikus aláírássá lényegülés alapját: az 
aláírás kizárólag az aláíróhoz van hozzárendelve, lehetővé teszi az aláíró azonosítását, olyan eszközzel készül, 
melyet az ellenőrzése alatt tud tartani, úgy kötődik az aláírt adatokhoz, hogy minden utólagos változás 
kimutatható, minősített tanúsítványon nyugszik és a törvényben meghatározott eljárás alkalmazásával jött létre 
(§ 2 öSigG). A hitelesítési szolgáltatók működése nem kötött engedélyhez, de minősített tanúsítványt csak 
akkreditált hitelesítési szolgáltató bocsáthat ki (§ 17 öSigG). 
238 BLAUROCK/ADAM: 101. p. 
239 BRÖHL/TETTENBORN: 308. p. 
240 BLAUROCK/ADAM: 103. p. 
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következőképpen oldható meg elektronikus úton: a cég neve alatt a természetes személy saját 

elektronikus aláírásával.241 

Az öSigG § 4 (3) megállapítja, hogy a § 294 öZPO alkalmazhatóságát az elektronikus 

dokumentumokra vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az aláírás birtokosától származónak 

kell tekinteni a nyilatkozatot, amennyiben azt biztonságos elektronikus aláírássa látták el, 

azonban a kézírásos aláírástól eltérően nem vélelmezi az öZPO, hogy az aláírás birtokosa 

maga szignálta.242 Nem alkalmazható a fenti rendelkezés, ha a bizonyítják, hogy az előírt 

biztonsági követelményeket nem tartották be. 

Az osztrák polgári perrendtartás is a némethez hasonlóan rendezi az elektronikus 

dokumentumoknak a bizonyítási eszközök közé sorolásának kérdését: nem tekintik okiratnak 

az elektronikus dokumentumot, de az az anyagi jogban rögzített írásbeliség követelményeit 

kielégítheti – a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. 

 

 

4.7. AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE 
 

A hosszú évszázadokon keresztül elszigetelten fejlődött kontinentális és a common law 

jogrendszerek teljesen különböző tradíciókat ápolnak, szemléletükben, szabályozási 

technikáikban és megoldásaikban fundamentális különbségek fedezhetők fel mind a mai 

napig. Ezzel szemben a német, osztrák és francia eljárásjog hasonló történelmi gyökerekkel 

bír, folyamatos kölcsönhatása volt tapasztalható a történelem folyamán és – legalábbis az 

angolszász jogrendszerrel összevetve – főbb vonalaiban egyező vonásokat mutat.243 

A kontinentális és a hagyományos angolszász perjogok között felfedezhető 

különbözőségek nagy része abból a körülményből adódik, hogy ez utóbbinál az ún. „jury 

trial” alapjain fejlődött ki az eljárásjog. Ez napjaink Angliájában már csak a büntetőeljárásban 

található meg, – ott is csak nagyon komoly bűncselekmények esetén, – de bizonyos 

bevésődések megmaradtak. Az egyik ilyen az egy szakaszban zajló (több órás vagy több 

napos) szóbeli tárgyalási fázis, melynek létrehívója az a tény volt, hogy ugyanazokat az 

esküdteket nehezen lehetne mindig újra összehívni.244 Ebből egy sor további következmény 

adódik. Az első ilyen, hogy az előkészítésben az ügyvédek jelentős szerephez jutnak, az ő 

                                                
241 Lehetőség van arra is, hogy a képviseleti jogra való utalást a minősített tanúsítványba belefoglalják. 
BLAUROCK/ADAM: 102. p. 
242 BLAUROCK/ADAM: 103. p. 
243 STÜRNER 1992: 10. p., COESTER-WALTJEN: 17-18. p. 
244 ZWEIGERT/KÖTZ: 266. p. 
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feladatuk a bizonyítékok felkutatása és előterjesztése. A fenti okokból mindkét fél számára 

lehetővé kell tenni, hogy még a tárgyalás előtt felvilágosítást kapjon azokról a 

dokumentumokról, valamint a megtekintés lehetőségét igényelje mindazon okiratok 

vonatkozásában, amelyeknek valamilyen szerepe lehet az eljárás során. Rá kell azonban 

mutatnunk, hogy az előbb tárgyaltak a vizsgált országok közül ma már csak az amerikai 

perjogban élnek tovább, az utóbbi években a legnagyobb átalakuláson az angol ment át, amely 

a Woolf-reform nyomán a kontinentális perjogok irányába látszik elmozdulni. Mindamellett a 

legújabb reformfolyamatok más országok jogát sem hagytak érintetlenül (1990-es amerikai 

perjogi és 1993-as amerikai bizonyítási reform, 2001. évi német novella, 2003-as osztrák 

módosítás), amelyek hatásaként egy bizonyos mértékű közelítés tapasztalható.245 

A kontinentális rendszerben azonban a fentiekkel szemben a bírói tényállásfelvétel még 

mindig jobban jelen van.246 Az elemzett országok közül Ausztriában találhatjuk a legerősebb 

bírói pervezetési jogosítványokat, – amely ebben a tekintetben – a még az 1990-es reformok 

után is ugyancsak a hagyományos angolszász permodell talaján álló amerikai per 

ellenpólusaként is értékelhető. A másik olyan területet érintően, amely vonatkozásában a 

legnagyobb eltérések tapasztalhatók az öt államban, – ti. a okiratbemutatási kötelezettség 

terjedelmét illetően – is talán ez a két ország képezhetné a skála két végpontját. 

A két jogrendszer jogforrási struktúrája is tradicionálisan különböző. Anélkül, hogy a 

karakterisztikumok ismertetésére kitérnénk, megállapíthatjuk: már az angolszász országokat 

sem jellemzi ezen a területen az esetjogi szabályozás túlsúlya, fő vonalaiban a kodifikált jog 

részévé tették az eljárásjog vonatkozó szabályait (elsősorban az okiratok feltárásának 

kérdéskörét illetően). Eltérő viszont az egyes országokban a bizonyítás szabályainak az 

anyagi vagy eljárásjoghoz sorolásának aránya. Kiemelést érdemel e tekintetben a francia jog, 

ahol a szabályok zömét az anyagi jogszabályokban találjuk. 

 

4.7.1. Az okiratok jelentősége az egyes jogrendszerekben  

Az elemzett országok perjogai kivétel nélkül a szabad bizonyítás talaján állnak, a 

bizonyítási eszközöknek egy államban sincs taxatív felsorolása, azonban kötöttségi elemek 

legalább nyomokban mindenütt felfedezhetők az okirati bizonyítás területén, de mértékük és a 

szabályozás módszere elég nagy eltérést mutat. Ennek oka az eltérő perjogi kultúrákban, az 

okiratok jelentőségének eltérő megítélésében keresendő. 

                                                
245 Ld. részletesebben: PRÜTTING: 704, 710-711. p. 
246 STÜRNER 1999: 187. p. 
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Az okirat helyét keresve a bizonyítási rendszerben elmondható, hogy azt mindenütt a 

klasszikus bizonyítási eszközök közé sorolják, de a bizonyítási eljárásban betöltött szerepe 

nem azonos.  Németországban az okiratokat „nagy figyelem övezi a megbízhatóságuk 

miatt,”247 legújabb időkig az angol jogban a tanúk, szakértők, felek meghallgatása volt az 

előtérben,248 és talán nem túlzás azt állítanunk, hogy a legtöbbre a franciák értékelik az 

okiratot. 

A jelentőségét az adja, hogy meghatározott esetben szükséges az okirati bizonyítás, 

másrészt az egyes okiratfajtákhoz – legalábbis a kontinentális jogrendszer államaiban – 

jellemzően meghatározott bizonyító erő kapcsolódik. A tanúbizonyítás és a felek 

meghallgatása némiképp megbízhatatlannak tartott bizonyítási eszköz, ezért több helyen 

korlátozásokat fedezhetünk fel vele kapcsolatban. Az egyik legrégibb és redukált formájában 

még ma is létező korlátozása a megengedhető bizonyítási eszközöknek az, hogy bizonyos 

jogügyletek csak írásban köttethetnek meg és nincs lehetőség a tanúk útján történő 

bizonyításra. Ennek gyökere a francia Ordonnance de Moulins-ra vezethető vissza.249  

Ez a szemlélet a jogéletben a latin jogcsaládban még nagyon erősen jelen van. Az okirati 

bizonyításnak ilyen fajta elsőbbsége a német jog megközelítésétől idegen,250 viszont az angol-

amerikai perjogban találunk rá példát, bár ott nem a bizonyíthatóság, hanem a peresíthetőség 

vonatkozásában támaszt akadályt az írásba foglalás elmaradása. 

 

4.7.2. Az okiratfogalom meghatározásának közös és eltérő elemei  

Az okirat fogalma kapcsán három momentum érdemel kiemelést: a fogalom 

kodifikáltsága, (törvényi meghatározása vagy annak hiánya), a technika fejlődésének hatása a 

definícióra, valamint különböző országok fogalom meghatározásának közös elemei. 

A fogalom meghatározás forrása az elemzett körben jellemzően a jogirodalom, 

függetlenül attól, hogy melyik jogrendszert vizsgáljuk, egyetlen kivételként a francia Code 

civilt említhetjük, amelyben rögzítést nyer az okirati bizonyíték meghatározása. Míg a 

jogtudomány a kontinensen általában a törvényi szabályozást is alapul véve alakította ki a 

maga álláspontját, addig angolszász területeken a bírósági döntések formálták, alakították 

tovább a tudományos munkákban rögzített definíciót. Bárhogyan is alakult ki ez a 

meghatározás, tartalmaz olyan (azonos vagy hasonló) elemeket, amelyek valójában kivétel 
                                                
247 TRILSCH: 144. p. 
248 BAJONS 2003B: 839.p. 
249 Kengyel Miklós szerint ezek a kivételeknek számító kötöttségi elemek azonban nem korlátozzák 
számottevően a „bizonyítási eszközök felhasználásának, illetve a bíró mérlegelésének a szabadságát”. KENGYEL 
1988: 25. p. 
250 BAJONS 2003B: 837.p. 
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nélkül mindenütt jelen vannak. Az okiratot a szemletárgyaktól jellemzően az a tény 

különbözteti meg, hogy gondolati megtestesülés (az angol jogban: információt) tartalmaznak, 

amely a hordozó anyagtól függetlenített „életet élnek”. Tehát a hordozó anyag maga nem bír 

jelentőséggel, legfeljebb annyiban, hogy a gondolat tartós rögzítésére alkalmasnak kell lennie. 

A legrugalmasabb megközelítés az angolszász jogrendszerben található, ahol a bíró 

alkotta jog bázisán formálódó definíció kiterjed nemcsak az írásjelekkel, hanem a képileg és 

hanganyag formájában rögzített információkra is. Ez a tág értelmezés lehetőséget adott arra, 

hogy az elektronikus formában létező dokumentumok is befogadást nyerhessenek az okirati 

bizonyítékok körébe.  

A francia jog törvényileg rögzített „okirati bizonyíték”-definícióját egyszerűen felülírták 

és az elektronikus okiratokhoz idomították. 

Ezzel szemben a német és osztrák megközelítés igen szűken értelmezi az okirat fogalmát: 

szokásos írásjelek útján történő rögzítést és közvetlen olvashatóságot követel meg, ami által a 

hanghordozók, fotók stb. kívül rekednek az okirat fogalmi körén. A modern technikai 

eszközök igénybevételével előállított információhordozóknak az okiratfogalomba történő 

integrálására tehát a német jog már évtizedek óta nem mutatott hajlandóságot, így nem 

meglepő, hogy az elektronikus dokumentumok megjelenése is meglehetősen rugalmatlan 

választ váltott ki a német (és az e tekintetben a német példát követő osztrák) perjogi 

dogmatikában. Ezáltal az elektronikus dokumentumok alapvetően szemletárgyként 

értékelhetők csak, viszont bizonyos vélelmek rájuk vonatkoztatása útján egyes 

jogkövetkezmények tekintetében mégiscsak igen közel kerültek az okiratokhoz.  

Az egyébként a szűkebb okiratfogalom elfogadása felé hajló magyar perjog befogadta az 

okiratok körébe az elektronikus okiratokat, ez mind a jogi szabályozásból, mind a 

szóhasználatból egyértelműen kiviláglik. Ennyiben talán a francia megoldáshoz áll a 

legközelebb. Adós maradt viszont a hazai jogirodalom a okiratfogalomnak a fenti változást is 

magába fogadó kitágított értelmezésével. 

 

4.7.3. Az okiratok klasszifikációjának áttekintése 

A klasszikus köz- és magánokirat közti különbségtétel jelentősége a nemzetközi 

vonatkozású ügyekben – ahogyan azt a jogegységesítés tendenciáit taglaló fejezet kifejtette – 

a közokirati fogalom-meghatározás kapcsán fokozódik igazán fel. Eleddig leginkább ezeket 

vonták be ugyanis az egyes uniós dokumentumok hatálya alá, elősegítve azt, hogy a 

joghatásukat külföldön is a belföldihez azonos módon fejtsék ki. 
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A közokirattá minősülés a kontinensen azonos séma szerint működik. A közokirat a 

német, osztrák és francia, – de az ebben a fejezetben nem érintett magyar – jogban is olyan 

okiratot jelent, amelyet egy hatóság vagy közhitelességgel felruházott személy a 

felhatalmazása határai között és megfelelő formában állít ki. A közokirathoz jellemzően a 

valódiság vélelme kötődik, és teljes bizonyító erővel bizonyítja a tartalmát. Ezzel szemben a 

magánokiratok valódiként elfogadása jellemzően feltételes annyiban, hogy a bizonyító fél 

ellenfele vitathatja azt anélkül, hogy őt ezzel kapcsolatban bizonyítási kötelezettség terhelné.   

Az angolszász jogrendszerben csak akkor beszélünk közokiratról (public document), ha az 

okirat közügyre vonatkozik (public matter) és egy közhivatalnok (public officer) hivatalos 

feladatkörében állította ki.  Az angolszász jogban egyes közokiratok ismérve ezen felül, hogy 

a nyilvánosság számára hozzáférhetőek. Kötött bizonyító ereje csak kevésnek van, a 

gyakorlatban viszont minden közokirat olyan nagy jelentősséggel bír, hogy ténylegesen 

„döntő”-nek tekinthető a perben.251  

A közjegyző mint a jogügyletek okiratba foglalásával megbízott hivatalos személy minden 

kontinentális európai államban ismert, ezzel szemben az angol-amerikai jogrendszerben nem. 

Egy olyan közokirati forma, mint a „notariellen Urkunde” (§ 128 BGB), a „Notariatsakt” (pl. 

§ 551 ABGB) vagy az „acte authentique” (Art. 1312 Code civil), a common law számára 

ismeretlenek. Jóllehet Angliában is létezik „közjegyzőnek” (public notary) nevezett 

foglalkozás, de ennek a közjegyzőnek a munkája lényegében abban áll, hogy olyan okiratot 

szerkesszen, amire a feleknek a külföldi jog alapján van szüksége és amelyeket később 

külföldön kívánnak felhasználni. Az amerikai notary public-kal az európai közjegyző csak a 

nevében egyezik meg. Ennél olyan személyekről van szó, aki csekély jogi előképzettséggel 

rendelkezik, aki annak az államnak a törvényei alapján, amelyben a székhelye található, eskü 

felvételére, aláírás hitelesítésére és hasonlóakra jogosult.252 

 

4.7.4. A formakényszer kérdése és kapcsolata az okirati bizonyítással  

A latin jogrendszerekhez tartozó polgári törvénykönyvek, így a francia Code Civil szerinti 

megkülönböztetéssel élnek: egyes esetekben a formai előírások betartása a jogügylet 

érvényességének feltétele, más esetben ennek hiánya nem vezet érvénytelenséghez, de a 

bíróság előtti bizonyíthatóságtól zárja el a felet, vagy csak korlátozott bizonyító erővel bírnak 

az ilyen okirat. A különbség természetesen az érvénytelenség és a bizonyító erő hiánya között 

a gyakorlatban csekély: amíg a formai hiányosságok miatt érvénytelen okiratot (hivatalból) 

                                                
251 COESTER-WALTJEN: 315-317. p. 
252 ZWEIGERT/KÖTZ: 361. p. 
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mint teljesedésbe nem mentet kezelik, addig az érvényes, de ennek ellenére nem bizonyítható 

jogügyleteknél az érintett elismerheti azt, mint érvényesen megkötöttet. A latin 

jogrendszerben a formai előírások lényegében a bizonyítási funkciót követik. Amennyiben az 

előírt forma hiányzik, ez jellemzően nem vezet a jogügylet hatálytalanságához, hanem csak 

megnehezíti a bizonyítást.  

A német jog megközelítése teljesen eltér ettől. Követi a bizonyítási funkciót a formai 

előírásaival, de ennek a megbízhatósági funkció mellett csak alárendelt jelentősége van. Erre 

az mutat rá, hogy a német jogban a formai hiányosság érvénytelenséghez vezet, akkor is, ha az 

egyes esetben a nyilatkozat megtétele, a fél szerződési akaratának kinyilatkoztatása a 

legnagyobb biztonsággal bizonyítható volna. A formai hiányosságoknak egy ilyen szigorú 

szankcionálása végső soron azzal magyarázható, hogy a jogalkotó a formai szabályokkal a 

megbízhatósági funkció erősítésére törekszik.  

Találunk közös jellemzőket abban a tekintetben is, hogy melyek azok a jogügyletek, 

amelyekhez jelentőségük általános elismeréseként a legtöbb országban valamilyen formai 

előírás kötődik. A kezességre minden rendszer írásbeli formát ír elő a kezes védelmét 

szolgálva, úgyszintén a germán jogcsaládban az ajándékozási ígéretre. Az ingatlan adásvételét 

általában közvetlen vagy közvetett módon az írásbeliség valamilyen formájához kötik.253 

 

4.7.5. A valódiság mint a bizonyító erő előfeltétele 

A köz- és magánokirat elhatárolásánál a bizonyító erő és az okiratokhoz kapcsolódó 

vélelmek tekintetében összegzett megállapítások néhány kiegészítést igényelnek. A vizsgált 

országok joga a common law – civil law határvonal mentén szétválasztva, eltér abban a 

tekintetben is, hogy mennyire kodifikáltak az okiratok bizonyító erejét érintő szabályok. A 

kontinentális jogtól eltérő módon, az angol és amerikai jogban nincs törvényileg előre 

rögzítve az okiratok bizonyító ereje. Az angol-amerikai jogrendszerekben elterjedt vélelem 

jellegű intézmények (estoppel, parol evidence rule etc.) közvetett hatása mégis különleges 

szerephez juttatja az okiratot a perbeli bizonyítás során. Ezek azonban közel sem jelentenek 

akkora kötöttséget, hogy a szabad bizonyítás kereteiből „kiléptetnék” az okiratokat. A 

kontinentális országok szabályozása jellemzően törvényileg előre rögzíti az okiratok (alaki) 

bizonyító erejét, ezzel kötöttségi elemekkel tarkítja az alapvetően a szabad bizonyítás elvén 

                                                
253 Németországban (és Svájcban) az ingatlan adásvétele közjegyzői okiratba foglalást igényel (§ 313 BGB, Art. 
216. OR) Az osztrák jogban szóban ingatlanra kötött megállapodás is kötelező jellegű, de az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéshez írott forma szükséges (hitelesített okirat). A szóbeli megállapodás arra jogosítja a 
szerződő felet, hogy követelhesse az okirat kiállítására irányuló együttműködést a másik féltől. Az ajándékozási 
ígéret Németországban és Ausztriában közjegyzői okirati formát igényel. ZWEIGERT/KÖTZ: 362, 365. p. 
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alapuló jogokat, viszont általában szabad utat enged a bírói mérlegelésnek az anyagi bizonyító 

erő megállapítása tekintetében. 

Valódiság előfeltétele annak, hogy az okirathoz a fentieknek megfelelő bizonyító erő 

hozzárendelhető legyen. Az előfeltétel fennálltának „vizsgálata” kapcsán három különböző 

megoldási módozatot találhatunk a vizsgált államok jogaiban: 1. a törvényi vélelem folytán 

feltételezni kell a valódiságot mindaddig, amíg azt az okiratot felmutató fél ellenfele 

ellenbizonyítás útján meg nem dönti (pl. kontinentális államok közokiratai), 2. az ellenfél által 

vitatott valódiságot a bizonyító fél bizonyítja (ld. magánokiratok a kontinentális 

jogrendszerben), 3. a bizonyítékkénti megengedhetőség előfeltételeként a valódiság külön 

igazolást igényel (pl. authentication az USA-ban). Mindhárom esetben jellemzően a per 

keretei között maradnak az ilyenkor szükségessé váló bizonyítási cselekmények. A latin 

jogrendszerben gyakran külön erre irányuló, nevesített perekben döntenek a kérdést illetően.  

 

4.7.6. A bizonyítékok összegyűjtésének és a bíróság elé tárásának a per szerkezetébe 

illesztése 

Mind az angolszász, mind kontinentális eljárásokban a felek az anyagi jogi igény 

érvényesítéséhez szükséges tényeket kötelesek előadni és bizonyítani. A tulajdonképpeni, a 

korábban áthidalhatatlannak tűnő rendszerbeli különbség a kereseti követeléseket alátámasztó 

tények és a hozzájuk fűződő bizonyítékok kiderítésének módjában keresendő.254 Az eltérés az 

bizonyítékok összegyűjtésének (és a felek egymás közti kicserélésének) esetleges 

intézményesítésében és a pernek az ebből adódó szakaszolásában is felfedezhető. A vizsgált 

országok perjoga erősen különbözik abban a tekintetben, hogy melyik szakaszra 

koncentrálódik a bizonyítás. Úgy vélem, hogy az angolszász rendszerben a 

bizonyításfelvételnek csak egy látszólagos megduplázásával állunk szemben, hiszen az 

előkészítő (pre-trial) szakasz elsődlegesen a lehetséges (!) bizonyítékok összegyűjtését és 

megismerhetőségét célozza, a tulajdonképpeni bizonyításfelvétel – a relevancia szigorúbb 

kritériumai mentén – a tárgyalási szakaszban történik. 

Az okiratok önkéntes, spontán (bírósági rendelkezés nélkül végbemenő),255 – bár nem a 

per egy angol módra élesen elkülönülő időbeli egységében – de az ún. előkészítés körében 

zajló kicserélése történik Franciaországban is azon okiratok vonatkozásában, amelyek a 

bizonyító fél kezében vannak. Ennyiben a francia jog megoldása némiképp emlékeztet a 

discoveryre.  

                                                
254 LORENZ: 46. p. 
255 STÜRNER 2003: 821. p. 
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A kontinentális jogrendszerben egyébiránt a perben felhasználásra kerülő okiratok 

összegyűjtésének nincs a fentihez hasonló intézményesített változata, amely a per bármely 

meghatározott szakaszához lenne köthető.  

Az okirati bizonyítás itt jellemzően formalitásokat nélkülözi általában egyszerűen csak 

bevezetik az okiratot az eljárásba azzal, hogy bemutatják a tárgyaláson ezzel lehetőséget 

biztosítva arra, hogy az ellenfél is beletekintsen. A bizonyítás szabályai inkább arra az esetre 

összpontosítanak, amikor az okirat valódisága vitatott, amely szintén külön tárgya lehet a 

bizonyításnak.256  

A fenti különbség egyéb következményeket is maga után von: az utóbb tárgyalt 

országokban az okiratok a bírósághoz kerülnek és jellemzően ott is maradnak a per 

folyamán257 (pl. Németország, Ausztria, Magyarország), míg más helyen a felek egymás közt 

cserélik ki azokat (Anglia, USA, Franciaország). 

A discovery jellegéből adódóan már az előkészítő szakaszban ismertté válnak a releváns 

tények, a tényállás, amelyben jelentős változás már nem várható, a felek az eljárás kezdetén is 

elég tisztán látnak a helyzetüket illetően. A másik rendszer hátránya, hogy a felek a 

tárgyaláson egy nagyon rövid behatárolt időegységben ismertetik a bizonyítékaikat, tehát a 

bizonyítási tevékenység egésze ide koncentrálódik, a meglepetési effektus mindenképpen 

nagyobb.258 

 

4.7.7. Az okirat bemutatási kötelezettség terjedelme 

A bemutatási kötelezettség a kontinentális jogrendszerben általában ahhoz kötődik 

(francia, német jog), hogy hivatkoztak az adott perben az dokumentumra, ez kiegészül egy 

általában anyagi jogi alapú okiratkiadási kötelezettséggel.  Az angol jog az utóbbi években 

közelített ehhez a megoldáshoz az automatic disclosure új szabályozásával.  

A bemutatási/feltárási kötelezettség szabályozása jellemző módon a bizonyítás tárgyához 

való közelség fokának kritériumán259 is alapszik, bár e vonatkozásban igen eltérő 

megoldásokkal találkozhatunk, de minden vizsgált országban szerephez jut a relevancia 

ismérve.  

Minden vizsgált jog túlnyomórészt a tárgyalási, vagy ezzel rokon angolszász elveken260 

nyugszik, így a bíróság szerepe csekély a bizonyításfelvétel során, a pervezető intézkedések 

                                                
256 BAJONS 2003B: 848. p. 
257 STÜRNER 2003: 821. p 
258 TARUFFO: 454. p. 
259 BAJONS 2003B: 847. p. 
260 Ld. részletesen: KENGYEL 2003A: 77-79. p. 
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jellemzően arra a esetre koncentrálódnak, amikor a bizonyító fél szorult helyzetbe kerül azzal, 

hogy nincs az okirat birtokában, habár az anyagi jog szabályai szerint jogosult lenne arra.261 A 

probléma feloldásának módszerében, technikájában találunk különbségeket, azonban a 

bizonyítási indítványról való döntés kritériumai meghatározó módon a következők: 

relevancia, pertartamra gyakorolt hatás, költségtényezők és a bizonyítás várható haszna. 

A számára kedvezőtlent okiratok feltárására jellemzően az angolszász országokban 

köteles a fél, de az utóbbi évek reformjai kapcsán a kontinentális jogok is egyre több teret 

engednek ennek a kikényszerítésére. 

Az okiratfelmutatási kötelezettség terén ugyan a különbözőség tehát klasszikus, de 

egyfajta közelítés e téren is megfigyelhető (ld. a 90-es évek angol és amerikai reformjai, ill. a 

2001. évi német novella).  

A bizonyításba bevont és bevonható okiratok körét tekintve a skála egyik végpontját az 

osztrák szabályozás képezhetné, mintegy ellenpólusa az amerikainak.  Ausztriában még a 

bemutatott okiratokba való betekintés lehetősége is korlátozható a fél kérelmére az okirat 

azon részei tekintetében, amelyek a per tárgyát nem érintik. A harmadik, perben nem álló 

személytől való megszerezhetőség is talán itt a legkorlátozottabb. Viszonylag nagy szerepe 

van azonban a hivatalbóliságnak a bizonyításfelvételnél.  

A régi német jogban senki nem volt köteles „az ellenfél kezébe adni a fegyvert” a per 

során, minden fél azt a bizonyítási eszközt használja, aminek a birtokában van. 2001 német 

novella némiképp kitágította a okiratbemutatási kötelezettsége az ellenfél, valamint a 

harmadik személyek birtokában levő okiratok esetében. 

Egyedül a francia jog ír elő egy általános együttműködési kötelezettséget, hasonlóra 

kötelezi az angol jog az ellenérdekű felet az automatic disclosure konkrétabb szabályaival; 

mindkét jog tartalmaz negatív eljárásjogi következményeket. Az ellenfél informálása a per 

kezdeti szakaszában alapvetően az angolszász típusú per jellegzetessége, de nem idegen a 

francia megoldástól sem. Ez utóbbi több megtagadási okot sorol fel, de az ellenfél részére 

történő információadás ellen ható magatartás bíróilag mérlegelhető a bizonyítékok értékelése 

során és ez valamelyest a különbségek csökkentését eredményezheti.262  

Az angol per az indícium-jellegű okiratok feltárását száműzte az automatic disclosure-ből, 

ezzel valamelyest szűkebb keretek közé szorította a feltárandó okiratok körét. A bagatell 

ügyeket leszámítva azonban az előbbinél tágabb körben hívhat fel a bíróság az okiratok 

                                                
261 STÜRNER 2003: 822. p 
262 STÜRNER 1992: 13. p. 
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bemutatására, figyelembe véve az ésszerű pervitel/pervezetés követelményeit (elsősorban az 

idő- és költségtényezőket, valamint az így nyerhető bizonyíték szükségességét). 

Mindezektől alapvetően eltérő szabályozás érvényesül az amerikai perjogban. Az ún „pre-

trial discovery” egyrészt a bizonyítékok felkutatását, másrészt a bizonyítékoknak az ellenfél 

elé tárását szolgálja. A jogpolitikai háttere a szabályozásnak az, hogy mindkét félnek egyenlő 

eséllyel kell rendelkeznie az eljárás szempontjából releváns tények és bizonyítékok 

megismerése tekintetében. Ennek az eljárásnak a funkciója azoknak a bizonyítékoknak a 

beszerzése a legszélesebb értelemben, amelyek a másik fél vagy harmadik személy birtokában 

vannak.263 Az amerikai discovery eljárás nem riad vissza a kizárólag közvetett bizonyítékul 

szolgáló okiratok korlátlan mennyiségben való feltárásától sem. Egyetlen vizsgált európai 

államban sincsen olyan kiterjedt az okiratbemutatás, mint itt; valójában egy exorbitáns 

discovery eljárásról beszélhetünk az Amerikai Egyesült Államok tekintetében. Ennek az 

extenzív jellegű discoverynek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az előny között kell 

említenünk, hogy minden a félnek fel kell tárnia a birtokában levő releváns dokumentumokat, 

ami oda vezet, hogy az igazság kiderítése, egy fair eredmény biztosítottabbá válik. Hátránya 

viszont az, hogy igen költségigényes és lassú.264 

 

4.7.8. Az elektronikus dokumentumoknak265 a bizonyítási eszközök hagyományos 

rendszerébe történő beépülése, a modern technika kihívásaira adott válaszok 

különbözősége az egyes országok perjogaiban 

Az elektronikus aláírás – mint az egyik hangsúlyosan nemzetközi vonatkozású kérdés – 

szabályozása az Európai Unióban irányelvi szinten történt meg, amely keretjellegű, 

viszonylag rugalmas és a nemzeti jogalkotó külön aktusával – az irányelv biztosította keretek 

között hozott jogszabály megalkotásával – válik a belső jogok részévé. A vizsgált államok – 

egy kivétellel az Európai Unió tagállamai – ezért a különféle modellek elemzését az irányelv 

szem előtt tartásával kíséreljük meg. Ahogyan már említést nyert, az irányelv inkább a 

jogharmonizáció eszköze, amely a jogegységesítéshez képest decentralizáltabb és jóval 

rugalmasabb megoldás, ennek folyományaként a belső jogokba épülése eltéréseket mutathat, 

szűkebb témánk esetében azonban ez nem minden területről mondható el. Az irányelv adta 

szabályozottság erősebben érezteti hatását az aláírás biztonságának megteremtése és ennek 

                                                
263 SCHÜTZE: 164-165. p. 
264 MCINTOSH / HOLMES: 5, 24. p. 
265 Az összefoglaló rész „elektronikus dokumentum” szóhasználata tudatos, hiszen ez az elektronikus okiratnál 
tágabb kategória megfelel azon államok szemléletének is, amelyek fogadják el okiratként az elektronikus 
formában létező dokumentumokat. 
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garanciái kapcsán, a bizonyítékkénti felhasználás tekintetében, viszont a diszkrimináció 

elvének rögzítésén túl nem találunk részletezettebb előirányzatokat az említett jogforrásban. 

Az irányelv fenti szabályozási technikájának köszönhetően az elektronikus aláírási törvények 

tartalmukban nem mutatnak nagy eltérést, a különbség inkább csak a részletezettségben 

ragadható meg. Ezzel szemben a bizonyítás rendszerébe való beépülést, a bizonyítási 

eszközök sorába történő szubszumálást előmozdító más törvényi rendelkezések ugyancsak 

tarka képet festenek elénk.  

Az „új” bizonyítási eszközöket a perjogászok sokszor a „legközelebbi rokon” bizonyítási 

eszközhöz rendelik hozzá,266 ez a már meglevő rendszer és az ahhoz kötődő szemlélet miatt 

eltérő megoldásokat szül. Így pl. az ún. deregulált angol (és Európán túltekintve az amerikai) 

modell mind általánosságban, mind pedig az elektronikus dokumentumok vonatkozásában 

egy alacsonyabb szabályozottsági szintet mutat, rugalmas szabályozásával és tág 

okiratfogalmával biztosítva azonban az elektronikus gondolati megtestesülések okiratkénti 

megítélését. A kontinensen a kodifikáltság foka magasabb, de míg a francia jog kifejezetten 

az okiratok közé sorolja az elektronikus dokumentumokat, addig az osztrák és német jog 

alapvetően szemletárgyként értékeli őket, de pl. valódiság vélelmének alkalmazhatósága 

révén valamelyest a hagyományos szemletárgyaktól az okiratok irányába lendíti ki az említett 

produktumokat. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a szabályozási technikák ezen különbözősége a 

gyakorlatban bizonyítás eredményére (ti. az elektronikus okiratnak/dokumentumnak a bíróság 

által megállapított materiális bizonyító erőre) talán mégsincs akkora hatással. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy az input (elektronikus dokumentum, mint bizonyítási eszköz) a per 

„gépezetébe” bekerülve más módszerrel kerül feldolgozásra, de az output, a bizonyítási 

eljárás végeredménye hasonló. Ennek garanciáit adják az alaki bizonyító erőt befolyásoló 

vélelmek, amelyek majd minden jogban megtalálhatóak függetlenül attól, hogy alapvetően az 

okirati bizonyításhoz vagy a szemletárgyak köréhez rendelték hozzá az elektronikus formában 

létező okiratokat és az anyagi bizonyító erő megállapítása során a bíróság számára biztosított 

szabadság, amely nemcsak az ún. deregulált modellek sajátossága. 

                                                
266 RECHBERGER/SIMOTTA: 367. p. 



V. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 
 

Az értekezés fő célkitűzése a címben és a bevezetőben megjelölt kettős hatás nyomán az 

utóbbi évtizedben az okirati bizonyítás szabályrendszerében bekövetkezett változások és a 

szükséges módosítások felvázolása: a nemzetközi dokumentumok bemutatása, valamint egyes 

külföldi államok jogának összevetése, illetve a magyar jogban bekövetkezett változások 

értékelő elemzése útján. A kérdés összetett jellege több irányú megközelítést tett szükségessé, 

éppen ezért az egyes fejezetek munkamódszere és eredményeinek jellege eltérést mutat, ami a 

fejezetekhez rendelt célok különbözőségéből adódik. Mivel a nemzetközi és összehasonlító 

jellegű részekben elsődlegesen a szabályozási rendszer leíró-elemző értékelésére törekedtünk, 

itt a kritikai szemlélet valamelyest háttérbe szorul, a szabályozási hiányosságok, 

ellentmondások és a kohézió esetleges hiányának kimutatására irányul. A de lege ferenda 

javaslatok a magyar szabályozás jobbítását célozzák elsődleges, főképp az újabb 

rendelkezések vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az okirati bizonyításnak a legutóbbi 

módosításokkal nem érintett, „klasszikus” része egy alapjaiban jól kidolgozott és a gyakorlat 

próbáját kiállni képes szabályrendszert tartalmaz. 

 

Az értekezés bevezetőjében megjelölt célok tükrében a kutatás eredményei, főbb 

megállapításai a következőkben foglalhatók össze: 

 

1. Az első fejezettel a szerző célja az elengedhetetlennek mutatkozó elméleti és történeti 

alapok lerakása volt elsődlegesen, amelynek megvalósítása a hagyományos okiratokat érintő 

hatályos magyar szabályozáson keresztül látszott a legcélszerűbbnek. Ez a fejezet 

elsődlegesen az intézmény komplex bemutatását igyekezett véghezvinni, megalapozva ezzel a 

további mondanivalót. Itt a szerző az okirati bizonyítás jelentőségét kívánta megragadni, 

annak a többi bizonyítási eszköztől eltérő jellegzetességeiből adódó „előjogainak”, illetve 

azok megalapozottságának vizsgálata útján. Az okirati bizonyításnak a polgári perbeli 

bizonyítás rendszerébe való beépülését, valamint az okiratok bemutatására vonatkozó 

szabályozásnak az elemző leírását az alapelveken átszűrve, azok tükrében igyekeztünk 

megvalósítani, ez módot adott számos összefüggés kiemelésére is. A hagyományos okirattal 

történő bizonyítást érintően kis számú de lege ferenda javaslattal éltünk a szabályok 

megfelelősége miatt. Itt a jogalkotóhoz címzett megfontolásra szánt javaslat alapját Gáspárdy 

László elgondolása képezte, aki a Storme-jelentés elemzése kapcsán felvetette annak 
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lehetőségét, hogy az okiratokkal kapcsolatos információcserét a per előkészítő szakasza felé 

kilendítve, a per elejére koncentráljuk. Ennek továbbgondolásával született meg végül a 

javaslat, hogy az okiratok cseréjére a bíróság közvetítése nélkül, önkéntesen kerüljön sor a 

felek, illetőleg képviselőik között még az előkészítő szakaszban. Ez azonban ne az angol 

discovery mintájára, egy elkülönült szakaszban történjék, hanem esetleg a francia modell 

megfelelő adaptálása útján, a magyar per szerkezetének jelentősebb változtatása nélkül. Ezt 

lehetővé tenné az okiratnak a „kész bizonyíték” jellege, vagyis az, hogy az a pert megelőzően, 

nem annak folyamán keletkezik jellemzően. A javaslat pergazdasságossági célokat szolgálna. 

2. Egyébiránt megállapítottuk, hogy a hagyományos okirattal való bizonyítás 

szabályanyagának az a része, amelyet sem a nemzetköziesedés, sem a technikai fejlődés ne 

érintett, egy jól működő, stabil rendszert alkot. A terület „problémamentességére” utal a 

bírósági döntvények kis száma is. 

3. Az értekezés végig kiemelten foglalkozik az okirat vagy egyes okirattípusok 

fogalmának meghatározásával, miután ennek az érintettsége igen nagy a vázolt nemzetközi 

tendenciák és az elektronikus okiratok oldaláról is. Rámutattunk arra, hogy egyelőre főként az 

elektronikus okiratok megjelenése nyomán vált szükségessé a perjogi okiratfogalom 

újragondolása. Az hagyományos okirati definíciók részletes, elemző áttekintése útján 

kiemelésre kerültek azok a fogalmi elemek, amelyek alapvető építőkövei lehetnek egy 

modern, az elektronikus okiratokat is magába fogadni tudó fogalom meghatározásnak. Ennek 

megalkotása során álláspontom szerint a szűkebb fogalmi meghatározás felé tendáló 

hagyományos megközelítéseket tágítanunk kell annyiban, hogy a definíció elektronikusan 

tárolt szöveges jellegű dokumentumokat is lefedhesse, semmi esetre sem nyitnám meg 

azonban az okiratfogalmat abba az irányba, hogy az a rajzok vagy egyéb nem 

szövegillusztráció jellegű ábrákat tartalmazó dokumentumoknak magába foglalását is 

lehetővé tegye, hiszen az okirat egyértelmű értelmezése és értékelése így nem lenne 

biztosított. Az ún. „véletlen okiratoknak”, vagyis az eredetileg nem bizonyítási célra kiállított 

okiratoknak a peres eljárásban történő felhasználhatóságára tekintettel újragondolásra 

javasoltuk azt a jogirodalomban többször előforduló kitételt, miszerint az okiratnak feltétlenül 

nyilatkozattételt kellene tartalmaznia. Részünkről ehelyett elfogadhatóbb lenne a múltbeli 

tények tanúsíthatóságának feltételül szabása. Mindent egybevetve a következőkben láttuk az 

okirat lényegét: emberi gondolattartalomnak a gondolatok kifejezésére szolgáló jelekkel, 

főként írásjegyek vagy írásjegyekké alakítható jelek útján történő megörökítése, melynél a 

hordozó anyag vagy eszköz és a rögzítés módja önmagában nem releváns, de összességében 
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alkalmas a gondolattartalom tartós megőrzésének és hitelt érdemlő visszaadásának 

biztosítására. 

4. Számos bizonyításelméleti kérdés tisztázását láttuk fontosnak, mind az elhatárolási 

kérdések taglalásánál, mind pedig az egyes okirattípusokhoz kötődő bizonyító erő kapcsán 

tárgyalt kötöttségi elemek vonatkozásában. E körben nemcsak az egyes összefüggések 

megvilágítását tartotta a szerző szem előtt, hanem törekedett az általános bizonyításelméleti 

tanok segítségével megismert fogalmakat konzekvensen használni és a tudományban, illetőleg 

a jogalkotásban előforduló következetlen megfogalmazásokat kiszűrni. Ezek egyébiránt 

elsősorban a bizonyíték – bizonyítási eszköz, ideiglenes igazság és vélelem, valamint az alaki 

és anyagi bizonyító erő fogalompárok körül sűrűsödnek össze. Az értekezés a bizonyító erő 

kapcsán különös figyelmet fordít annak bemutatására, hogy a kötöttségi elemek valójában hol 

és miként fejtik ki a hatásukat, milyen körben és mennyiben korlátozzák a bíró szabad 

mérlegelést. Általánosságban mindenképpen megfogalmazhatjuk, hogy a közokirat és a 

valódiságában nem vitatott teljes bizonyító erejű magánokirat alaki bizonyító ereje kötött, 

tehát a nyilatkozattétel tényének bizonyítása tekintetében valamelyest behatárolt a mozgástér. 

Az anyagi bizonyító erő kérdése már közel sem ennyire egyszerű, hiszen maga a materiális 

bizonyító erő fogalom is két elemből áll össze: figyelemmel kell lenni a tartalmi kérdésekre és 

ezeknek a per tárgyához való viszonyára is, vagyis arra, hogy mennyiben alkalmas az okirat 

tartalma a bizonyítandó tények igazolására. Az előbbi kapcsán találkozunk kötöttségi 

elemekkel a közokiratok körében, az utóbbi tekintetében pedig nem lehetséges a kötöttségek 

beépítése, tehát a szabad mérlegelés itt jut a legnagyobb szerephez. 

 

5. A határon átlépő okiratok problematikájának komplex vizsgálatát előirányzó második 

fejezet a megvalósult, a javaslat szinten megrekedt, a folyamatban levő és a várható 

harmonizációs munkálatokat, tendenciákat és azok eddigi eredményeit vázolja fel, az okiratok 

szabad áramlásának két meghatározó tényezője, mint vezérfonal mentén. E két tényező egyike 

az alaki többletkövetelményekben (felülhitelesítés, apostille) megnyilvánuló akadályok 

lebontása és a külföldi okiratok joghatás kiváltására alkalmasságának a biztosítása. Ezek 

gyakorlatilag a legtöbb esetben az okiratnak a külföldi perben bizonyítási eszközként való 

felhasználhatóságát hivatottak előmozdítani. A második zsinórmértékül szolgáló gondolat a 

másik irányból közelíti a kérdést, a bíróságnak a külföldön levő okiratokhoz való hozzájutását 

vizsgálva. Ezeket választottuk tehát iránytűként a nemzetközi magánjogi és európai uniós 

normák tengerében az egyelőre még sokhelyütt egymástól elszigetelt szabályokban fellelhető 

az okiratokra, okirati bizonyításra kihatással levő rendelkezések megtalálásához. 
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Az elsőként említett kérdéskörben a közokiratok jutnak nagyobb jelentőséghez, majd 

minden vizsgált dokumentum ezek cirkulációját igyekszik megkönnyíteni. Elsőként az új 

Brüsszel-II rendelet nyitott a magánokiratok elismerésének és végrehajthatóságának 

rendezése felé, de ezek a jövőben hatályba lépő rendelkezések még mindössze egy 

meglehetősen szűk kört érintenek: a házassági ügyekkel és a szülői felügyelettel kapcsolatos – 

a rendelet hatálya alá tartozó – megállapodásokat. A közokiratok kapcsán kimutattuk, hogy a 

különböző jogrendszerek összehasonlító jogi elemzésének bázisán egy kompromisszumos 

„európai közokirat fogalom” körvonalazódik, pillanatnyilag még a végrehajtás területén 

belüli, de várhatóan táguló hatókörben. Az okiratfogalom kialakításában az ún. Jenard-Möller 

jelentés tette meg az első nagy lépést, ebből merített az Európai Bíróság az Unibank-

Christiensen ügyben hozott ítéletében. Ugyanezek a fogalmi elemek bukkantak fel az 

egységes európai végrehajtási jogcímmel kapcsolatos legújabb kodifikációs munkálatokban.  

6. Az okiratok (elismerésével és) végrehajtásával foglalkozó európai uniós 

dokumentumok, így a Brüsszeli (és Luganoi) Egyezmények, a polgári és kereskedelmi 

ügyeket szabályozó Brüsszel-I és a házassági ügyekkel, valamint szülői felügyeleti joggal 

foglalkozó régi és új Brüsszel-II rendelet, az egységes európai végrehajtási jogcímről szóló 

rendelet közül mindössze a Brüsszel-II rendelet vonta be a közokiratokat a végrehajtástól 

független elismerési körbe. Hosszútávon mindenképpen szükségessé válik e kör szélesítése.  

7. Az a tény, hogy az ügyleti forgalom az utóbbi évtizedekben már egyszerűbb és 

gyorsabb megoldásokat követel, egy olyan folyamatot indított be a múlt század második 

felében, amely a hagyományos felülhitelesítési rendszer oldását, enyhítését eredményezte. 

Ennek első lépését az 1961-es hágai egyezmény jelentette az apostille intézményének 

bevezetésével. Az alaki többletkövetelmények teljes eltörlését vitték végbe az elismerés és 

végrehajtás kapcsán az ún. brüsszeli rendeletek az alkalmazási körükbe tartozó okiratok 

vonatkozásban. Ezek a könnyítések mind az okiratok szabad áramlásának biztosítását 

mozdítják elő, amely az utóbbi rendeletekre tekintettel az Európai Unión belül nagyobb 

léptekkel halad előre, mint egyéb viszonylatban. 

8. A határon átlépő okiratforgalom egy jelentős részét a közjegyzői okiratok teszik ki, 

ezért szükségessé vált az ezzel kapcsolatos szabályozás áttekintése is. A közjegyzői hivatást 

érintő uniós szabályok vizsgálata ahhoz a következtetéshez juttatta el a szerzőt, hogy a 

közjegyzői hivatás gyakorlása annak közhatalmi jellege miatt az adott államhoz kötődik, így a 

közjegyzői okiratszerkesztői tevékenység sem lépheti át az államhatárokat. Megállapítottuk 

viszont azt is, hogy a nemzetközi vonatkozású ügyek növekvő száma arra sarkallta az Európai 
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Közjegyzők Unióját (CNUE), hogy a közjegyzők az egymás közti együttműködésének 

fokozása útján segítsék az ilyen ügyletkötéseket. 

9. A európai uniós jogharmonizációs eredmények felmérése kapcsán másik 

vezérfonalként emlegettük a külföldön levő okiratok beszerzésének kérdéskörét. E 

tárgykörben forradalmi változásokra tudunk rámutatni, hiszen a hagyományos jogsegély 

egyezményekből megismert megkeresés mellett alternatívaként jelentkezik a másik 

tagállamban történő közvetlen bizonyításfelvétel lehetősége. Erre azonban csak az okiratot 

birtokló személy közreműködési hajlandósága esetén kerülhet sor, hiszen kényszerítő 

intézkedést nem alkalmazhat a külföldi bíróság a másik tagállam területén.  

10. A harmonizációs és jogegységesítési folyamatok eddigi eredményeinek felvázolását 

követően sort kerítettünk két egymással összefüggést mutató a jogok közelítését célzó kísérlet 

bemutatására. Elsőként az irányelv-tervezet szinten elakadt, de számos értékes részeredményt 

tartalmazó ún. Storme-jelentést elemeztük az okiratok szemszögéből. Arra a megállapításra 

jutottunk, hogy ez a talán még túl korai dokumentum alapvetően az angol discoveryre 

építkezve már számos a kontinentális jogrendszerhez közelítő elemet is tartalmaz, s ezzel a 

jogközelítésben nagy lépést tett előre. Többek között e dokumentumban látja a saját gyökereit 

az a világméretű harmonizációs törekvés, amit az Amerikai Jogi Intézet (ALI) kezdett meg a 

90-es évek végén és amelyhez utóbb sikerült megnyerni az UNIDROIT támogató részvételét 

is. E két szervezet által kidolgozott negyedik vitaanyagot tekintettük át az okiratok 

szemszögéből; szem előtt tartva a szabályanyag változó jellegét és a munka kezdeti stádiumát 

igyekeztünk értékelni az eddigi eredményeket. 

11. Mindezeket követően lehetett sort keríteni a fenti harmonizációs folyamatok által a 

magyar jogra gyakorolt hatásnak az elemzésére. E körben néhány kodifikációs hiányosságra 

és következetlenségre lelhetünk, amelyek kiigazítása lenne javallott. Így például egyes 

helyeken még egy jogszabályon belül sem konzekvens – az egyébként közvetlenül 

alkalmazható jellegű – európai tanácsi rendeletek végrehajtási jellegű részletszabályainak 

megalkotására vonatkozó technika. Üdvözlendőnek és követendőnek tartanánk a 

bizonyításfelvétellel kapcsolatos a tagállamok bíróságainak együttműködésére vonatkozó 

1206/2001/EK tanácsi rendelet kapcsán használt megoldást, amikor is az Nmjtvr. vonatkozó 

rendelkezéseiben a jogalkotó utal a rendeletre és néhány a rendelet által nem érintett 

kérdésben (pl. eljáró bíróság kijelölése) részletszabályokat épít a jogszabályba. Ez a 

kodifikációs technika egyrészről kielégítőnek tűnik, másrészt illeszkedik a rendelet, mint 

uniós jogforrás jellegéhez is. Ez szolgálhatna tehát követendő példáként az ún. Brüsszel-I és 
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Brüsszel-II rendeletek kapcsán is, melynek a közokiratok elismerésének és végrehajtásának 

kérdéséről hallgató jogszabály fenti módon történő átformálása mutatkozik szükségesnek.  

Nem szerencsés továbbá a felülhitelesítés kapcsán fentebb már kifejtettek miatt a Pp. 

195.§ (5) bek. szóhasználata sem, hiszen a felülhitelesítési kötelezettség alóli mentesülés 

kapcsán kizárólag nemzetközi egyezményekre utal, az uniós normákra azonban nem.  

Rámutattunk továbbá arra, hogy az új Brüsszel-II rendelet jövőbeni hatálybalépésével a 

Pp. 198.§ a) pontja revízió tárgyává válik a jogügyletet bizonyító okiratokra korlátozódó 

jellege miatt. Ez a pont ugyanis nem lesz összhangban a rendelet 46. cikkében foglaltakkal, 

mely lehetővé teszi a hatályba lépést követően – a rendelet hatálya alá tartózó – magánokirati 

formát öltő megállapodások ipso iure elismerését. 

Egyébiránt azonban megállapítható, hogy az uniós normákkal e téren összhangba hozták a 

magyar jogszabályokat. 

 

12. Korunk másik nagy kihívása, mellyel a polgári perbeli bizonyításnak is szembesülnie 

kell, a dematerializált okiratok térhódítása. Rámutattunk, hogy az erre vonatkozó szabályozás 

rendszere több szempontból is speciális. A papír környezetből kiváló, elektronikus jelek 

formájában egzisztáló okiratok kérdését nem közelíthetjük meg a hagyományos módon, ami 

az okirati bizonyítás egyes tradicionális szabályainak alkalmazhatóságát is ellehetetleníti. A 

másik lényeges különbözőséget abban fedezte fel a szerző, hogy az elektronikus okiratok 

problematikájára kellő időben reagáló uniós jogalkotás majd minden tagállam viszonylatában 

megelőzte a nemzeti jogalkotást, megteremtve ezzel a szabályozás egységes alapjait. 

13. A hagyományos írásbeliségtől nagymértékben eltérő módszereket alkalmazó 

elektronikus adatfeldolgozás szabályozásánál – ahogyan azt a felvezető gondolatok sorában is 

jelezni kívántuk – leginkább az okirat által betöltött funkció, azaz a tartós információrögzítés 

és visszaadás az, amit szem előtt kell tartanunk. Az elektronikus környezetből adódóan a 

valódiság, szövegintegritás biztosításának módszerei is a funkcionális ekvivalencia elve 

szerint ítélendők meg. Ez azonban a jogászságtól is egy meglehetősen nagy mértékű 

szemléletváltást igényel, aminek elengedhetetlen feltétele az is, hogy bizonyos mértékben 

ismerjük a digitális környezetből adódó specialitásokat, a különböző technológiákon alapuló 

aláírási mechanizmusok főbb működési elveit. Erre tekintettel tettünk egy némiképp 

interdiszplináris jellegű kitérőt az ún. nyilvános kulcsú és a biometrikus azonosításon alapuló 

eljárások bemutatásának a kedvéért. E körben felvázoltuk a fenti technológiák alkalmazása 

útján készült okiratoknak a hagyományos társaikkal szembeni előnyeit és hátrányait is, melyet 

a következőkben összegezhetünk. A digitális aláírással ellátott okirat esetében a 
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szövegintegritás egyedüli és elegendő garanciája a megfelelő biztonsági szintet képviselő 

aláírási folyamatban használt ún. Hash-algoritmus; nem szükségesek és nyilvánvalóan nem is 

lehetségesek itt azok a többletgaranciák, amelyeket számos hagyományos okirat esetében 

előír a jogalkotó (pl. lapok összefűzése, szárazbélyegző használata, minden különálló lap 

aláírása stb.). A digitális aláírás az időbélyegző használatával kombinálva megakadályozza az 

okirat máskorra datálását is. Meg kell azonban jegyezni, hogy az elküldött szöveg 

megváltoztatását tulajdonképpen nem akadályozzák meg az aláírási mechanizmus során 

használt matematikai műveletek, de az esetleges utólagos módosítás minden esetben 

egyértelműen kimutatható, legyen az akár a legapróbb változtatás is, pl. egyetlen betű vagy 

írásjel beszúrása a szövegbe. Az aláírás önmagában szintén nem véd sem az üzenet feltörése, 

sem annak a Világhálón történő átküldése alatti bármilyen jogosulatlan manipulálása ellen. 

Neuralgikus pontnak tűnik az okiratok egyik legfőbb jellegzetességének, a tartósság 

biztosítása, amelyet az újabb programok használata mellett is garantálni kell, a 

szoftverfejlesztések sem az előhívhatóság (olvashatóvá tétel) sem a szöveg sértetlenségének 

rovására nem mehetnek a régebben készült elektronikus okiratok vonatkozásában.  

14. A kérdést érintő nemzetközi dokumentum tárgyalásánál rámutattunk, hogy a 

szabályozás kereteit az uniós irányelvek megfelelő időben megteremtették, ezzel szemben az 

UNCITRAL elektronikus aláírásról szóló modelltörvénye azért tűnik a 2001-es időpontban 

kissé megkésettnek, mert addigra már számos állam rendezte ezt a kérdést a nemzeti jogában, 

így pl. az EU tagállamai és az Amerikai Egyesült Államok is. A létező nemzetközi 

dokumentumok egybevetése után megállapítást nyert, hogy számos az okiratok szabad 

áramlását érintő kérdés maradt még nyitott. A közokiratok végrehajtását (és elismerését) 

érintő uniós rendeletek (Brüsszel-I-II.) sajnálatos módon nem érintik az elektronikus 

dokumentumok problémakörét, ami különösen fontos lehetne arra való tekintettel, hogy ezek 

szerepe nemzetközi viszonylatban – a távolságok hatékony leküzdhetősége okán – 

fokozottabban növekszik. 

15. Felmerült továbbá az a gondolat, hogy a nemzetközi vonatkozású ügyekben az 

okiratokkal kapcsolatos külföldi elemek sora (külföldi hatóság, mint kiállító, magánokirat 

külföldön történő kiállítása, külföldön „fekvés” a bizonyításfelvétel körében) a külföldi 

hitelesítési szolgáltatóhoz való kötődéssel látszik bővülni az elektronikus okiratok körében. A 

legtöbb dokumentum ugyanis ehhez kapcsoltan igyekszik rendezni a külföldi elektronikus 

okiratokon szereplő aláírás elfogadásának, elismerésének, a belföldivel történő azonos 

kezelésének kérdéskörét. 
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16. A kétlépcsős magyar szabályozás e vonatkozásainak felvázolása során az EU-konform 

jelleg hangsúlyozása mellett rámutattunk a szabályozás néhány ellentmondásos pontjára, mely 

kiigazításra szorulna. Ilyennek tekintettük például az elektronikus aláírásról szóló törvénynek 

az elektronikus okirat kapcsán alkotott korábbi definícióját, mely megakadályozta, hogy a 

nem nyilatkozattételt, ennek elfogadását vagy elismerését tartalmazó szöveges 

dokumentumok elektronikus okirattá minősüljenek, kiszorítva e körből az egyéb tartalmú 

okiratokat. A 2004-es módosítás megoldása sem megnyugtató, hiszen nem az elektronikus 

okirat definíciójának száműzése jelentene orvoslást a felvetett problémára, hanem egy jobban 

átgondolt új fogalom-meghatározás. 

Kételyünknek adtunk hangot az elektronikus okiratok esetében a távollevő ügyfelek 

ügyletei kapcsán történő ellenjegyzést, illetve közokiratba foglalást illetően. Az előbbi 

megengedett, de ezzel az ügyfél személyének azonosítása közvetetté válik, „az ügyvéd a 

tanúsítványban bízva ellenjegyez”. A másik esetben a mindenképpen kívánatos a fél 

személyes jelenléte a közjegyzői okirat szerkesztése kapcsán, hiszen az ezt igénylő 

okiratszerkesztési procedúra előírásainak betartása a közvetlenül végrehajtható közjegyzői 

okiratba vetett bizalom garanciáinak egyike. 

Megállapítást nyert továbbá, hogy az elektronikus közokiratok kapcsán módosított, 2005-

ben hatályba lépő Pp. 195.§ (2) bek. szövegezése némiképp elüt a megszokott kodifikációs 

megoldásoktól, hiszen az elektronikus okirat generálisabb szabályozása helyett a közokirattá 

minősítést minden esetben más jogszabályokra hárítja át. Kissé ideiglenes jelleget is mutat ez 

a fajta megoldás és a cégeljárás arculatára szabottnak tűnik. Ez minden bizonnyal módosulni 

fog, amint az elektronikus közokiratok szélesebb körben való alkalmazásának infrastrukturális 

feltételei megteremtődnek. 

Rávilágítottunk továbbá, hogy sem a Pp., sem a Büsz. nem foglalkozik kellő 

részletességgel azokkal a problémákkal, amit az elektronikus okiratok bizonyítékkénti 

felhasználása keletkeztethet, gondolunk itt elsősorban a bemutatás speciálisaira tekintettel 

levő szabályok hiányára. 

 

17. Az értekezésben nagy hangsúlyt fektettünk a komparatív szemlélet érvényre 

juttatására. A téma jellegéből adódóan szükségesnek tűnt egy nagyobb terjedelmű 

összehasonlító jellegű rész beépítése a munkába, tekintettel arra, hogy ez egyfelől a 

jogharmonizációs és jogegységesítési folyamatok jobb megértését is elősegítheti, másrészt a 

bizonyítás jogának ismerete a nemzetközi vonatkozású ügyekben a külföldi jogok 

alkalmazását megkönnyítheti azon a néhány ponton, ahol – az anyagi joghoz kötődés miatt 
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(pl. bizonyítási teher kérdése) – esetleg nem a perbíróság államának joga kerül alkalmazásra; 

harmadsorban a hazai jogalkotó is meríthet az itt felsorakoztatott megoldások elemeiből.   

Az angol, amerikai, francia, német és osztrák perjogok okirati bizonyításra vonatkozó 

szabályainak egy egységes szempontrendszer mentén történő összehasonlítására tettük 

kísérletet a negyedik fejezet keretében. Az összehasonlító jogi kutatás eredményeit a fejezet 

végén összefoglaltuk, ehelyütt csak a leglényegesebb kérdésekre térünk ki.  

18. Kimutattuk, hogy a vizsgált országok jogainak viszonylatában a legnagyobb 

különbségek az angolszász és a kontinentális jogrendszer között húzódnak, amelynek oka 

nyilvánvalóan az eltérő történelmi gyökerekben keresendő. A hosszú évszázadokon át 

divergens módon fejlődő jogi kultúrák a legutóbbi időkben mutatnak csak némi közelítési 

hajlandóságot, a legjelentősebb elmozdulás az angol jog esetében mutatható ki, amelyik a 

Woolf-reform nyomán immáron a kontinentális perjogi rendszerekhez némiképp közelítő 

módon számos hagyományos angolszász elvet háttérbe szorítva igyekezett a perhatékonyság 

elvének nagy teret engedni.  

19. Az okiratok jelentőségével kapcsolatban kimutattuk, hogy a kontinensen is alapvető 

különbségek fedezhetők fel, hiszen a latin jogcsalád él olyan jellegű kötöttségek 

alkalmazásával, melyek a más bizonyítási eszközök alkalmazásának kizárásával juttatják 

adott esetben az okiratokat előnyhöz. Ezzel szemben a germán jogcsalád az ilyen típusú 

korlátozásoktól tartózkodva a bizonyítás során a vélelmek alkalmazása útján hozza 

előnyösebb helyzetbe az okirattal bizonyítót, az okirat hiányához azonban sokkal inkább 

anyagi jogi következményeket rendel (pl. bizonyos jogügyletek érvénytelensége). 

20. Az okiratról, az okirat fogalmi meghatározásáról alkotott kép tekintetében is számos 

különbséget fedezhetünk fel, melyek leginkább a fogalommeghatározás terjedelme és 

befogadó jellege köré csoportosíthatóak. Ez közvetve kihatással bír az elektronikus okiratok 

szabályozására is az egyes perjogokban. Az egyes okiratfajták kapcsán elsődlegesen a 

kontinentális és angolszász jogrendszerek felfogásai között feszülnek különbségek, ami 

egyébiránt igen nagy problémát okoz az uniós szakembereknek a jogharmonizációs 

munkálatok során. Ugyanis amíg a kontinensen közel azonos séma szerint minősül egy okirat 

közokirattá, addig az angolszász jogban közokirat egészen más megvilágításba kerül, a 

gyakorlatban a legtöbb gondot az okozza, hogy az angolszász jogok a belföldi használatban 

nem adnak teret a közjegyzői okiratoknak. 

21. Számos különbözőség került kiemelésre az okiratok bemutatása kapcsán is. Ezek 

főképp az okiratbemutatási kötelezettség terjedelmében, a hivatalbóli bizonyítás jelenlétének 
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mértékében, valamint abban keresendők, hogy az okirati bizonyítékok összegyűjtése a per 

melyik szakaszára koncentrálódik.     

22. Az elektronikus okiratok kapcsán megállapítottuk, hogy a nemzeti jogalkotási 

folyamatot általában megelőző uniós szabályozás lehetőséget biztosított arra, hogy a 

tagállamok joga egységes alapokról induljon. Ez az egység tetten érhető az elektronikus 

aláírás szabályozásában, ahol inkább a szabályozottság mértéke, a részletesség különbözik, 

mintsem a tartalom. Divergencia jellemzi azonban az elektronikus okiratoknak a bizonyítás 

rendszerébe történő integrálását, amelynek okait abban kereshetjük, hogy az elektronikus 

aláírásról szóló irányelv biztosította szabadságukkal élve a tagállamok a maguk eltérő perjogi 

kultúrájához és szemléletmódjához igazítva építették be a bizonyítás rendszerébe ezen új 

típusú bizonyítási eszközöket. A megoldások skálájának két végpontját a következőképpen 

szemléltethetnénk: a német és osztrák perjog nem tekinti az elektronikus dokumentumokat 

okiratnak, hanem azokat alapvetően szemletárgyként kezeli. Ezen országok polgári 

törvénykönyvei viszont kimondják, hogy az elektronikus forma kielégíti az írásbeliség 

követelményeit. Ennek az ellentmondásnak a feloldására néhány speciális vélelmet 

alkalmazva az elektronikus dokumentumokra, azok bizonyító erejét gyakorlatilag mégiscsak 

az okiratokhoz közelítették bizonyos mértékben. Ezzel szemben bizonyos államok, így 

Magyarország és Franciaország még a közokiratok tekintetében sem zárta ki az elektronikus 

létforma lehetőségét.  

 

23. Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy az okirati bizonyítás megoldandó 

problémái a címben jelzett kérdések kapcsán merülnek fel elsődlegesen, mind hazai, mind 

nemzetközi szinten ezek foglalkoztatják a szakembereket a legintenzívebben. Nem szabad 

azonban elfelejtenünk, hogy míg a technikai kihívásokra adott válaszok összességében 

megfelelőnek tűnnek, addig a másik folyamat: a jogok közelítése a bizonyítás kapcsán, 

történjék ez akár a jogharmonizáció, akár a jogegységesítés eszközeivel, még évtizedeket 

vehet igénybe, az a tény azonban, hogy a kérdést az Európai Unió és több nemzetközi 

szervezet is a napirendjén tartja, valamint az eddigi részeredmények arra engednek 

következtetni, hogy az erre irányuló igény megvan és a munkálkodás nem hiábavaló. 

 

Az okirati bizonyítás szakirodalmát áttekintve megállapíthatjuk, hogy Magyarországon a 

kérdéskör monografikus jellegű feldolgozásával a múlt század közepétől nem találkozhatunk. 

A külföldi szakirodalomban fellelhető munkáktól, valamint a hazai jogirodalomban az 

elektronikus aláírás, valamint az elektronikus kereskedelem tárgykörét érintő könyvektől 
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pedig szemléletében, megközelítési módjában tér el az értekezés lényegesen, tekintve, hogy 

ez utóbb említett témakör mindezidáig pusztán a polgári anyagi, illetőleg a kereskedelmi jog 

nézőpontjából került feldolgozásra a magyar jogirodalomban.  

Az értekezés témájának jellege és aktualitása lehetővé teszi annak széles körű 

felhasználását. Eredményei az egyetemi alapképzésben elsődlegesen egyes alternatív tárgyak 

oktatásában, valamint összehasonlító és európai polgári eljárásjogi posztgraduális 

képzésekben hasznosíthatók. Az értekezés a gyakorlati szakemberek továbbképzéséhez is 

segítséget nyújthat, a munka gyakorlati hasznosulását a monografikus jellegen kívül az 

okiratok külföldön való felhasználásának bemutatása, valamint az elektronikus okiratok 

bizonyító erejének részletes taglalása biztosítja.  

Az elektronikus okiratok szabályanyaga, valamint az európai tanácsi rendeletek 

alkalmazásának elősegítése kapcsán tett megállapítások, kritikai észrevételek és a 

jogalkotóhoz címzett de lege ferenda javaslatok ösztönzőleg hathatnak a jövőbeli kodifikációs 

folyamatokra.  

A kutatás eredményeinek a tudományos életben való felhasználhatóságát jelzik a 

szerzőnek kül- és belföldön megjelent, a részeredményeket közlő korábbi tanulmányai. Az 

értekezés megírásával a szerző célul tűzte a téma kapcsán a magyar jogirodalomban tapasztalt 

űr betöltését, valamint a bizonyítás jogát érintő tudományos diskurzusba való bekapcsolódást.  



IRODALOM 
 
 
ABALLÉA, THIERRY / FRÈRES, COUDERT: La signature électronique en Françe, état des lieux et 

perspectives. Recueil Dalloz 2001, Chroniques 2835-2838. p. 
AHRENS, HANS-JÜRGEN: Elektronische Dokumente und technische Aufzeichnung als 

Beweismittel. Zum Urkunden- und Augenscheinsbeweis der ZPO. In: SCHÜTZE (Hrsg.): 
Einheit und Vielfalt des Rechts. FS Geimer, Verlag C.H. Beck München 2002. 1-14. p. 

AKCA, NIHAL: Moderne Kommunikationsmittel im Verfahren. Dissertation. Köln 2001. 
ALFONSO, JUAN BOLÁS: A közokiratok szabad áramlása az Európai Unió országaiban. KK 

2001/11. 9-10. p. 
ALMÁSI JÁNOS: Elektronikus aláírás és társai. Sans Serif, Budapest 2002. 
ANDREWS, NEIL: Development in English Civil Procedure: How far can the English Court 

reform their own procedure? ZZPInt 2 (1997) 3-29. p. 
ANTALFI MIHÁLY: Polgári perrendtartás. 2. kötet, Pécs 1915. 
ARGYLE, MICHAEL / HAVERS, ELIZABETH / BENADY, PAMELA: Phipson on Evidence. Sweet & 

Maxwell, London 1969. 
BAJONS, ENA-MARLIS 2003A: Österreich. In: NAGEL/BAJONS: Beweis – Preuve – Evidence 

(2003), 427-476. p. 
BAJONS, ENA-MARLIS 2003B: Rück- und ausblickende Schluβbemerkung. In: NAGEL/BAJONS: 

Beweis – Preuve – Evidence (2003), 815-859. p. 
BAJONS, ENA-MARLIS 2003C: Vereinigtes Königreich (England und Wales) – 2. Teil. In: 

NAGEL/BAJONS: Beweis – Preuve – Evidence (2003), 727-765. p. 
BALLON, OSKAR: Einführung in das österreichische Zivilprozeβrecht. Streitiges Verfahren. 

Leykam, Graz 1999. 
BALOGH BÉLA: Az okirati bizonyítás egynémely kérdése a bírói gyakorlat megvilágításában. 

Debrecen, 1935. 
BALZER, CHRISTIAN: Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess. Erich Schmidt 

Verlag, Berlin 2001. 
BASEDOW, JÜRGEN: Nationale Justiz und Europäisches Privatrecht – Eine Vernetzungs-

aufgabe. C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2003. 
BENDER, ROLF: Stuttgart Model. In: CAPPELLETT, MAURO/ WEISNER, JOHN (ed.): Access To 
Justice, Vol. II., Promising Institutions. Book II., Dott.A.Giuffré Editore – Milan, Sijthoff and 
Noorddhoff – Alphen aan den Rijn, 1979. 
BERGER, CHRISTIAN: Die EG-Verordnung über die Zusammenarbeit der Gerichte auf dem 

Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (EuBVO). IPRax 2001, 522-527. 
p. 

BETTENDORF, JÖRG: Elektronischer Rechtsverkehr. In: ERBER-FALLER, SIGRUN: Elektroni-
scher Rechtsverkehr. Luchterhand, Neuwied, Kriftel 2000. 1-41. p. 

BLAUROCK, UWE/ ADAM, JÜRGEN: Elektronische Signatur und europäisches Privatrecht. ZEuP 
2001, 93-115. p. 

BÓKAI JUDIT 1997: A közjegyzői okirat hiteles kiadmánya. KK 1997/1. 3-5. p. 
BÓKAI JUDIT 1999: A névaláírás valódiságának tanúsítása és a huszonegyedik század, KK 

1999/7-8.  
BÓNIS, GYÖRGY/ DEGRÉ, ALAJOS/ VARGA, ENDRE: A magyar bírósági szervezet és perjog 

története. Levéltárak Országos Központja, Budapest 1961. 
BORGES, GEORG: Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr. Verlag C. H. Beck, München 

2003. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

233 

BRAUN, JOHANN: Metaphysik der Unterschrift. In: Zivilprozeβ und Praxis. Das 
Verfahrensrecht als Grundlage juristischer Tätigkeit. FS Egon Schneider. Verlag für die 
Rechts- und Anwaltspraxis, Herne/Berlin 1997. 447-464. p. 
BRÁVÁCZ OTTÓNÉ - SZŐCS TIBOR: Jogviták határok nélkül. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 

Kft. Budapest 2003. 
BRÖHL, GEORG/ TETTENBORN, ALEXANDER: Das neue Recht der elektronischen Signaturen. 

Bundesanzeiger Verlag, Köln 2001. 
BRUNNER, HEINRICH: Deutsche Rechtsgeschichte. I. Band, Verlag von Duncker & Humblot, 

Leipzig 1887. 
BUCHEGGER, WALTER/ DEIXLER-HÜBNER, ASTRID/ HOLZHAMMER, RICHARD: Praktisches 

Zivilprozeβrecht I. Springer, Wien, New York 1998. 
BUDAI JUDIT: Az elektronikus kereskedelmi jog kérdései. A szerződések létrejöttének, 

teljesítésének szabályai. GJ 2000/9-10. 24-32. p. 
BURIÁN LÁSZLÓ: Eljárási jogi kérdések. In: BURIÁN LÁSZLÓ/ KECSKÉS LÁSZLÓ/ VÖRÖS IMRE: 

Magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Logod Bt., Budapest 2003. 283-316. p. 
BYRD, ROBERT/ BOUCKAERT, CHRISTIAN: Trial and Court Procedures in France. In: PLATTO, 

CHARLES (ed.): Trial and Court Procedures Worldwide, Garham & Trotman, London 1991. 
138-144. p. 

CAPPELLETTI, MAURO: Access To Justice. Comparative General Report. RabelsZ 1976, 669-
717. p. 

COESTER-WALTJEN, DAGMAR: Internationales Beweisrecht. Verlag Rolf Gremer, Ebelsbach 
am Main 1983. 

COUCHEZ, GÉRARD: Procédure civile. Armand Colin, Paris 2002. 
CSERNOK GYULA: A bizonyítékok mérlegelése a polgári perben. MJ 1988/2. 117- 129. p. 
CSIZMADIA ANDOR/ KOVÁCS KÁLMÁN/ ASZTALOS LÁSZLÓ: Magyar állam- és jogtörténet. 

Tankönyvkiadó, Budapest 1991. 
DECKER, ERIC: A közjegyzői hivatás deontológiája és szerkezete. Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara, Budapest 2000. 
DICKSON, BRICE: Introduction to French Law. Pitman Publishing, London 1994. 
DOWNING, ROBBIE/ MCKEAN, ROSS: Digital Signatures, Addressing the Legal Issues. 
http://rechten.kub.nl/simone/tekst.asp?Land=%5Bfederal%5D 
DUMORTIER, JOS/ RINDERLE, REGINA: Umsetzung der Signaturrichtlinie in den europäischen 

Mitgliedstaaten. CRI 1/2001. 5-10. p. 
ECKL, PETER: Das neue Gesetz zur elektronische Signatur. http://www.eckl.de/Signaturgesetz/ 
signaturgesetz.html 
ERNST, STEFAN: Die digitale Signatur und ihre juristische Bedeutung. http://www.rhrz.uni-
bonn.de/doku/zeitung/rhrzak18/arti1808.html 
ESCHENFELDER, EIKE DIRK: Beweiserhebung im Ausland und ihre Verwertung im 

inländischen Zivilprozess. Peter Lang, Frankfurt am Main 2002. 
FARKAS JÓZSEF 1956: Bizonyítás a polgári perben. KJK, Bp. 1956. 
FARKAS JÓZSEF 1972: A műszaki fejlődés néhány hatása a polgári perbeli bizonyítási jogra. 

JK 1972/9. 429-437. p. 
FARKAS JÓZSEF 1976: Bizonyítás. In: SZILBEREKY JENŐ/ NÉVAI LÁSZLÓ (szerk.): A polgári 

perrendtartás magyarázata. KJK, Bp. 1976. 
FARKAS JÓZSEF 1987A: Fejezetek a polgári perbeli bizonyítás köréből. Kézirat. 1987. 
FARKAS JÓZSEF 1987B: Kötöttségi elemek a bizonyítékok szabad mérlegelésénél a polgári 

perben. In: TÓTH KÁROLY (szerk.): Szilbereky-emlékkönyv, Szeged 1987. 65-74. p. 
FARKAS JÓZSEF 2002: Nemzetközi polgári eljárásjogi kérdések a bizonyítás köréből. Részlet a 

„Fejezetek a polgári perbeli bizonyítás köréből” c. kéziratból (1987). In: KENGYEL MIKLÓS 
(szerk.): Polgári eljárásjog a XXI. században. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2002. 17-25. p. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

234 

FASCHING, HANS W.: Zivilprozeβrecht. Lehr- und Handbuch. 2. Aufl. Manz Verlag, Wien 
1989. 

FAZEKAS JUDIT (szerk.): Az európai integráció alapszerződései 2., KJK, Bp. 2002. 
FEKETE JÁNOSNÉ HORVÁTH KATALIN: A polgári perbeli bizonyítás főbb jellegzetességei az 

angol jogban. PEF III. Budapest 1973. 161-188. p. 
FERRAND, FRÉDÉRIQUE: Le droit français de la preuve face aux technologies de l’information 

et à la signature électronique. ZZPInt 5 (2000) 75-94. p. 
FLEISCHHAUER, JENS 2002A: Europäisches Gemeinschaftrecht und notarielles Berufsrecht. 

DnotZ 2002, 325-367. p. 
FLEISCHHAUER, JENS 2002B: Vollstreckbare Notarurkunden im europäischen Rechtsverkehr – 

Neue notarielle Zuständigkeit nach der „Brüssel I”-Verordnung. MittBayNot 2002, 15-23. 
p. 

FRENZ, NORBERT: Neues Berufs- und Verfahrensrecht für Notare, Zap-Verlag für die Rechts- 
und Anwaltspraxis Herne/ Berlin 1999. 

FUCHS, GÜNTHER: Közjegyzőség és elektronikus dokumentumok. KK 2002/2. 3-6. p. 
GAÁR VILMOS: Bizonyítás a polgári perben. Grill, Bp. 1907. 
GARRETT, CRAE: Vereinigtes Königreich (England und Wales) – 1. Teil. In: NAGEL/BAJONS: 

Beweis – Preuve – Evidence (2003), 689-725. p. 
GÁLL TAMÁS: Az okirati bizonyítás fejlődésének áttekintése 1868-tól 2003-ig. In: KENGYEL 

MIKLÓS (szerk.): 50 éves a Polgári Perrendtartás. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2003. 21-
38.p. 

GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 1989: A polgári per idődimenziója. Akadémiai Kiadó, Budapest 1989. 
GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 1993: Szemelvények az angol polgári eljárásjog köréből. JK 1993/6. 242-

246. p. 
GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 1994: Törekvések az Európai Közösségek tagállamai polgári 

eljárásjogának közelítésére. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et 
Politica. Tomus IX. Miskolc 1994. 25-39. p. 

GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 1999: Alapvető elvek. In: PETRIK FERENC (szerk.): Polgári eljárásjog. 
Kommentár a gyakorlat számára. Budapest 1999. (15. pótlapokkal bezárólag, 2003.) 

GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 2002: Quo vadis magyar polgári eljárásjog? In: BÍRÓ GYÖRGY (szerk.): A 
magyar magánjog az európai jogfejlődés áramában. Novotni Kiadó, Miskolc 2002. 128-138. 
p. 

GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 2003A: A magyar polgári perjog nemzetközi vonatkozásai. In: WOPERA 
ZSUZSA (szerk.): Polgári perjog – Általános rész. KJK, Bp. 2003. 34-37. p. 

GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 2003B: A magyar polgári perjog történeti fejlődése. In: WOPERA ZSUZSA 
(szerk.): Polgári perjog – Általános rész. KJK, Bp. 2003. 26-33. p. 

GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 2003C: Modern magyar perjogtörténet. Novotni Kiadó, Miskolc 2003. 
GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 2003D: Ötvenéves a Polgári Perrendtartás. In: WOPERA ZSUZSA (szerk.): 

50 éves a Polgári Perrendtartás. Novotni Kiadó, Miskolc 2003. 
GÁTOS GYÖRGY: A bizonyítás. In: NÉMETH JÁNOS (szerk.): A Polgári Perrendtartás 

magyarázata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1999. 645-821. p. 
GEIMER, REINHOLD 2000: Freizügigkeit vollstreckbarer Urkunden im Europäischen 

Wirtschaftsraum. IPRax 2000, 366-369. p. 
GEIMER, REINHOLD 2001A: Entscheidungen (C-260/97). Anmerkung. ZZPInt 6 (2001), 179-

186. p. 
GEIMER, REINHOLD 2001B: Internationales Zivilprozeβrecht. 4. Aufl. Verlag Dr. Otto 

Schmidt, Köln 2001. 
GEIMER, REINHOLD 2001C: Die Freizügigkeit der notariellen Urkunde – ihre Wirkung als 

Rechtstitel im Rechtsverkehr. Előadás. XIII. Internationaler Kongress des Lateinischen 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

235 

Notariats – 2001.IX.30. – X.5. http://www.bnot.de/BnotK-ServicePublikationen/UINL-
Berichte/XXIII.kongress/DE/GEIMER_DEUTSCH.pdf  [2004.08.09] 

GEIMER, REINHOLD 2003: Das Brüssel I - System und seine Fortentwicklung im Lichte der 
Beschlüsse von Tampere. In: KISS DAISY/ VARGA ISTVÁN (szerk.): Magister artis boni et 
aequi. Studia in honorem Németh János. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2003. 231-244. p. 

GILLES, PETER: Vereinheitlichung und Angleichung unterschiedlicher nationaler Rechte - Die 
Europäisierung des Zivilprozeβrechts als ein Beispiel. ZZPInt 7 (2002) 3-37. p. 

GIRNT JÓZSEF: Legegyszerűbben az Interneten keresztül igényelhető az elektronikus aláírás. 
NJ&GJ 2003/10. 44-45. p. 

GODFREY, PATRICIA/LOEBEL, ANKE: Der Woolf-Report, englisches Zivilverfahrensrecht im 
Umbruch? ZfRV 1997, 89-92. p. 

GYEKICZKY TAMÁS: A polgári peres bizonyítási eljárás és ítéleti tényállás néhány elméleti 
problémája. JK 2003/7-8. 285-295. p. 

HAJNIK IMRE: A magyar bírósági szervezet és a perjog az Árpád- és vegyesházi királyok alatt. 
MTA, Budapest 1899. 

HÁMORI VILMOS 1970A: Okirati bizonyítás a polgári perben. JK 1970/11. 599-606. p. 
HÁMORI VILMOS 1970B: Tárgyi bizonyítékok a polgári perben. JK 1970/2-3. 102-109. p. 
HARGITAI JÓZSEF: Külföldi okiratok diplomáciai (konzuli) felülhitelesítése. MJ 1994/10. 605-

610. p. 
HARSÁGI VIKTÓRIA 2000: A közjegyző ügyköre a nemperes eljárásokon kívül. In: GÁSPÁRDY 

LÁSZLÓ (szerk.): Polgári nemperes eljárások. Novotni Kiadó, Miskolc 2000. 368-397.p. 
HARSÁGI VIKTÓRIA 2001A: Az okirati bizonyítás intézményének fejlődése a XI-XVI. századi 

magyar perjogban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et 
Politica. Tom. XIX., Miskolc University Press, Miskolc 2001. 117-138.p.  

HARSÁGI VIKTÓRIA 2001B: A polgári eljárásjog harmonizációja, különös tekintettel a Storme-
jelentésre. MJ 2001/7. 418-424. p. 

HARSÁGI VIKTÓRIA 2001C: Elektronikus okiratok, elektronikus aláírás. MJ 2001/11. 648-
658.p. 

HARSÁGI VIKTÓRIA 2002A: Az elektronikus aláírás németországi jogi szabályozásával 
kapcsolatos egyes kérdések rövid áttekintése. Collega, 2002. február, 61-65. p. 

HARSÁGI VIKTÓRIA 2002B: Elektronikus aláírás az Amerikai Egyesült Államokban. In: Studia 
Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensum Tom.I/1., Bíbor Kiadó, Miskolc 2002. 353-
370.p. 

HARSÁGI VIKTÓRIA 2003A: A bizonyítás. In: WOPERA ZSUZSA (szerk.): Polgári perjog –
Általános rész. KJK, Budapest 2003. 235-277. p. 

HARSÁGI VIKTÓRIA 2003B: Az ügyvédi és közjegyzői hivatás gyakorlásának szabályozása, 
lehetőségei és korlátai az Európai Unió tagállamaiban. In: Studia Iurisprudentiae 
Doctorandorum Miskolciensum. Tom. 3., Bíbor Kiadó, Miskolc 2003. 131-148. p. 

HARSÁGI VIKTÓRIA 2003C: Elektronische Urkunden als Beweismittel im ungarischen 
Zivilprozeβ. Die Regelung der elektronischen Signatur in Ungarn im Spiegel der 
Signaturrichtlinie und im Vergleich zur deutschen Lösung. WGO-MfOR 2003, 274-289. p. 

HARSÁNYI GYÖNGYI: Értékpapírok és ügyletek a magyar tőkepiacon. Unió Kiadó - Miskolci 
Egyetem ÁJK 2002. 

HAY, PETER: Law of the United States. Verlag C.H. Beck, München 2002. 
HAZARD, GEOFFREY: Civil Litigation Without Frontiers: Harmonisation and Unification of 

Procedural Law. In: „Procedural Law on the Threshold of a New Millenium”. XI. World 
Congress on Procedural Law, General Reports, Linde Verlag, Wien 1999. p. 3-22. p. 

HAZARD, GEOFFREY / TARUFFO, MICHELE: American Civil Procedure. Yale University Press, 
New Haven and London 1993. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

236 

VON HEIN, JAN: Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28 Mai 2001 über die 
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen. In: RAUSCHER, THOMAS (Hrsg.): 
Europäisches Zivilprozeβrecht. Kommentar. Sellier European Law Publishers, München 
2004. 859-983. p. 

HEβ, BURKHARD 2001A: Aktuelle Perspektiven der europäischen Prozessrechtsangleichung. 
JZ 2001, 573-583. p.  

HEβ, BURKHARD 2001B: Die Integrationsfunktion des Europäischen Zivilverfahrensrechts. 
IPRax 2001, 389-396. p.  

HEβ, BURKHARD/ MÜLLER, ACHIM: Verordnung 1206/01/EG zur Beweisaufnahme im Aus- 
land. ZZPInt 6 (2001) 149-178. p. 

HILL, ROBERT / WOOD, HELEN / FINE, SUZANNE: A Practical Guide to Civil Litigation. Jordan 
Publishing Limited, Bristol 2003. 

HOEREN, THOMAS: Grundzüge des Internetrechts. Verlag C.H. Beck, München 2002. 
HOLDSWORTH, SIR W.S.: A History Of English Law. Boston 1926. 
HÜβTEGE, RAINER: Der europäische Vollstreckungstitel. Kézirat. (Előadás a Tübingenben 

2003. ápr. 9-12. között a Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht 
e.V. által szervezett konferencián.) 

IMREGH GÉZA 2003A: A közjegyzői eljárás. Novotni Kiadó, Miskolc 2003. 
IMREGH GÉZA 2003B: Az igazságügyi ügyvitel a polgári eljárásban. Novotni Kiadó, Miskolc 

2003. 
INFANTE, EDWARD: Judicial Case Management in the Federal Trial Courts of the United 

States of America. http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/FederalCaseMgmt.doc 
JAKSITY GYÖRGY: Az elektromágneses jelek, az információk és az írásbeliség. ÁJ 1998. 211-

225. p. 
JANCSÓ GYÖRGY: A magyar Polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve. I. kötet, Atheneum, 

Budapest 1912. 
JAUERNIG, OTHMAR: Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar. 10. Aufl., Verlag C.H. Beck, 

München 2003. 
KASER, MAX / HACKL, KARL: Das römische Zivilprozessrecht. C.H.Beck’sche Verlagsbuch- 

handlung, München 1996.  
KÁRMÁN GABRIELLA: Grafológia a bizonyítási eljárásban. ÜL 1998/2. 31-45. p. 
KECSKEMÉTI KLÁRA/ TORMA ANDRÁS: Gondolatok az elektronikus aláírás mibenlétéről és 

szabályozásának egyes külföldi modelljeiről. JK 2002/1. 39-48. p. 
KECSKÉS LÁSZLÓ: EU jog és jogharmonizáció. HVGOrac, Bp. 2003. 
KENDE BÉLA: A digitális okirat. Új Alaplap 1998/7. 18-19.p. 
KENGYEL MIKLÓS 1988: Tanúbizonyítás a polgári perben. KJK, Budapest 1988. 
KENGYEL MIKLÓS 1992: Az európai polgári eljárásjog és a magyar jogfejlődés. JK 1992/4. 

166-171. p. 
KENGYEL MIKLÓS 1995A: A polgári peres eljárás kézikönyve. KJK, Budapest 1995.  
KENGYEL MIKLÓS 1995B: Polgári eljárásjog II. 2. átdolg. kiad., Pécs 1995. 
KENGYEL MIKLÓS 1996: A rendelkezési és a tárgyalási elv a Polgári perrendtartás 1995. évi 

módosítása után. MJ 1996/5. 278-285. p. 
KENGYEL MIKLÓS 1999A: A bizonyítás. In: PETRIK FERENC (szerk.): Polgári eljárásjog. 

Kommentár a gyakorlat számára. Budapest 1999. (15. pótlapokkal bezárólag, 2003.) 
KENGYEL MIKLÓS 1999B: Magyarország a Luganoi Egyezmény kapujában. MJ 1999/6. 329-

338. p. 
KENGYEL MIKLÓS 2000A: A polgári eljárásjog az ezredfordulón. MJ 2000/12. 711-724. p. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

237 

KENGYEL MIKLÓS 2000B: A polgári eljárásjog jelene és jövője. In: BENISNÉ GYŐRFFY ILONA 
(szerk.): Ötödik Magyar Jogászgyűlés, Balatonfüred 2000. május 19-21., Magyar Jogász 
Egylet, Budapest 2000. 233-248. p. 

KENGYEL MIKLÓS 2003A: A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben. 
Osiris, Budapest 2003. 

KENGYEL MIKLÓS 2003B: A jogrendszer tarka mikrovilága. A nemperes eljárások. KK 
2003/2. 3-10. p. 

KENGYEL MIKLÓS 2003C: Magyar polgári eljárásjog. Osiris, Budapest 2003. 
KERAMEUS, KONSTANTINOS 1995: Procedural Harmonization in Europe. AmJCompL Vol. 43. 

1995, 401-416. p. 
KERAMEUS, KONSTANTINOS 1997: Political Integration and Procedural Convergence in the 

European Union. AmJComp Vol. 45. 1997, 919-930.p.  
KERAMEUS, KONSTANTINOS 2002: Angleichung des Zivilprozeβrechts in Europa. Einige 

grundlegende Aspekte. RabelsZ 2002, 1-17. p. 
KERTÉSZ IMRE: A tárgyi bizonyítékok elmélete a büntetőeljárási jog és a kriminalisztika 

tudományában. KJK, Budapest 1972. 
KISS DAISY: E/E – avagy az elektronikus társadalom hatása az eljárásjogokra. In: KISS DAISY/ 

VARGA ISTVÁN: Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. ELTE 
Eötvös Kiadó, Budapest 2003. 491-519. p. 

KISS LAJOS: Az írásbeli bizonyíték fogalmának értelmezése a büntetőeljárásban. MJ 1970/9. 
548-553. p. 

KLAUSER, ALEXANDER: Europäisches Zivilprozessrecht. Manzsche Verlags- und Universitäts-
buchhandlung, Wien 2002. 

KOCH, HARALD 2003A: Einführung in das europäischen Zivilprozessrecht. JuS 2003, 105-111. 
p. 

KOCH, HARALD 2003B: Konvergenz der Rechte im Europäischen Zivilprozeβ. In: 
NAKAMURA/FASCHING/GAUL/GEORGIADES (Hrsg.): Festschrift für Kostas E. Beys dem 
Rechtdenker in attischer Dialektik. Ant. N. Sakkoulas Verlag, Eunomia Verlag, Athen 2003, 
735-753. p. 

KODEK, GEORG: Der Zivilprozeβ und neue Formen der Informationstechnik. ZZP 115 (2002) 
445-490. p. 

KONDRICZ PÉTER/ TÍMÁR ANDRÁS 2000: Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései. KJK, 
Budapest 2000. 

KONDRICZ PÉTER/ TÍMÁR ANDRÁS 2002: Az elektronikus aláírás jogi szabályozása. In: 
ZSUFFA ÁKOS: E-kereskedelem. Századvég 2002. 93-133. p. 

KOVÁCS MARCEL: A polgári perrendtartás magyarázata. Pesti Könyvnyomda Rt., Budapest 
1928. 

KÖHLER, MARKUS/ ARNDT, HANS-WOLFGANG: Recht des Internet. C.F. Müller Verlag, 
Heidelberg 2001. 

KRONKE, HERBERT 2001: Der Beweis im UNIDROIT/ALI-Projekt „Transnational Principles 
of Civil Procedure”. In: BÖCKSTIEGEL, KARL-HEINZ: Beweiserhebung in internationalen 
Schiedsverfahren. Carl Heymanns Verlag KG, Köln 2001. 77-83. p. 

KRONKE, HERBERT 2003: A magánjog egységesítése: UNIDROIT 75 éves múltja és jövője. EJ 
2003/3. 3-8. p. 

KROPHOLLER, JAN: Europäisches Zivilprozeβrecht. Kommentar zu EuGVO und Lugano-
Übereinkommen. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg 7. Aufl. 2002. 

KRÖGER, DETLEF/ GIMMY, MARC ANDRÉ: Handbuch zum Internetrecht. Springer, Berlin, 
Heidelberg 2002. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

238 

KUNER, CHRISTOPHER/ MIEDBRODT, ANJA: Written Signature Requirements and Electronic 
Authentication. A Comparative Perspective. Electronic Communication Law Review 1999, 
6 (2/3) 143-154. p. (http://www.kluwerlawonline.com) 

LAGARDE, PAUL: Familienvermögens- und Erbrecht in Europa. Kézirat. (Előadás a 
Tübingenben 2003. ápr. 9-12. között a Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales 
Verfahrensrecht e.V. által szervezett konferencián.) 

LANGHEIN, GERD-HINRICH: Anglo-amerikanische notarielle Beglaubigungen, Bescheinigun- 
gen und Belehrungen im deutschen Registerrecht zum Kollisionsrecht der Register- 
urkunden. Dissertation, Hamburg 1994. 

LESZKOVEN LÁSZLÓ: A váltó, mint kötelem. Novotni Kiadó, Miskolc 1999. 
LEUTNER, GERD: Die vollstreckbare Urkunde im europäischen Rechtsverkehr. Duncker & 

Humblot, Berlin 1997. 
LINKE, HARTMUT: Internationales Zivilprozeβrecht. Leitfaden für Verfahren mit 

Auslandsbezug. In: PRÜTTING, HANNS/ WETH, STEPHAN (Hrsg.): Schriften für die 
Prozeβpraxis. Band 8, 3. Aufl. Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2001. 

LIPP, VOLKER: Inhalte und Probleme einer „Brussel III-Verordnung” aus Sicht de deutschen 
Familienvermögensrechts. Kézirat. (Előadás a Tübingenben 2003. ápr. 9-12. között a 
Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. által szervezett 
konferencián.) 

LORENZ, STEPHAN: Die Neuregelung der pre-trial-Discovery im US-amerikanischen 
Zivilprozeβrecht – Inspiration für den deutschen und europäischen Zivilprozeβ? ZZP 111 
(1998) 35-65. p. 

MÁDL FERENC/ VÉKÁS LAJOS: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
joga. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1997. 

MAGNUS, ULRICH (ed.): Europäisches Zivilverfahrensrecht. Sellier. European Law Publishers, 
München 2002. 

MAGYARY GÉZA 1898: A magyar polgári peres eljárás alaptanai. Franklin Társulat, Budapest 
1898. 

MAGYARY GÉZA 1902A: A magyar perjog nemzetközi vonatkozásai (1902) In: Összegyűjtött 
dolgozatai. MTA, Budapest 1942. 294-399. p. 

MAGYARY GÉZA 1902B: Értékpapírok a Polgári Törvénykönyv tervezetében. Adalékok az 
okiratok tanához. Grill, Budapest 1902.  

MAGYARY GÉZA 1915: A bizonyítás az új polgári perrendben. (1915) In: Összegyűjtött 
dolgozatai. MTA, Budapest 1942. 110-113. p. 

MAGYARY GÉZA/ NIZSALOVSZKY ENDRE: Magyar polgári perjog. Franklin Társulat Kiadása, 
Budapest 1924. 

MALTERER, MICHAEL: Lord Woolf’s Access to Justice. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2000. 
MANIOTIS, DIMITRIS: Über die Rechtswirkung elektronischer Signaturen gemäβ Art. 5 der 

Signaturrichtlinie (1999/93/EG). In: SCHÜTZE (Hrsg.): Einheit und Vielfalt des Rechts. FS 
Geimer C.H. Beck Verlag, München 2002. 615-624. p. 

MÁRKUS DEZSŐ (szerk.): Magyar jogi lexikon. V. kötet Bp. 1898. 
MAYR, PETER: EuGVÜ und LGVÜ. Die europäischen Zuständigkeits- und 

Vollstreckungsübereinkommen mit einer Einführung, den nationalen und internationalen 
Materialien, der gesamten Judikatur des EuGH und Literaturhinweisen. WUV Universitäts-
verlag, Wien 2001. 

MCINTOSH, DAVID / HOLMES, MARJORIE (ed.): Civil Procedures in EC Countries. Lloyd’s of 
London Press Ltd., London 1991. 

MENZEL, THOMAS/ SCHWEIGHOFER, ERICH: Das österreichische Signaturgesetz. DuD 1999, 
503-507. p. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

239 

MÓRA MIHÁLY: A bizonyítás. In: BACSÓ/ BECK/ MÓRA/ NÉVAI: Magyar polgári eljárásjog. 
Tankönyvkiadó, Budapest 1959. 254-293. p. 

MURPHY, PETER (ed.): Evidence, Proof, and Facts. A Book Of Sources. Oxford University 
Press, Oxford, New York 2003. 

MUSIELAK, HANS-JOACHIM: Beweiserhebung bei auslandsbelegenen Beweismitteln. In: 
SCHÜTZE, ROLF (Hrsg.): Einheit und Vielfalt des Rechts. FS Geimer. Verlag C.H. Beck, 
München 2002. 761-778. p. 

Münchener Kommentar zur Zivilprozeβordnung. LÜKE, GERHARD/ WAX, PETER (Hrsg.) 2. 
Band, Verlag C.H. Beck, München 2000.; Aktualisierungsband ZPO-Reform 2002 und 
weitere Reformgesetze, Verlag C.H. Beck, München 2002. 

NAGEL, HEINRICH 1967: Die Grundzüge des Beweisrechts im europäischen Zivilprozeβ. 
Nomos, Baden-Baden 1967. 

NAGEL, HEINRICH 1971: Nationale und internationale Rechtshilfe im Zivilprozeβ; das 
europäische Modell. Nomos, Baden-Baden 1971. 

NAGEL, HEINRICH 2003: Deutschland. In: NAGEL/BAJONS: Beweis – Preuve – Evidence 
(2003), 95-129. p. 

NAGEL, HEINRICH/ BAJONS, ENA-MARLIS (Hrsg.): Beweis – Preuve – Evidence. Grundzüge 
des Zivilprozessualen Beweisrechts in Europa. Nomos, Baden-Baden 2003. 

NAGEL, HEINRICH / GOTTWALD, PETER: Internationales Zivilprozessrecht. 5. neuarb. Auflage, 
Aschendorff Rechtsverlag, Münster – Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2002. 

NÉMETH JÁNOS 1973: Jogi információs rendszerek – elektronikus adatfeldolgozás és jog. JK 
1973/12. 670-673. p. 

NÉMETH JÁNOS 1998: Polgári perjogunk a XX. század végén. In: MÁTHÉ GÁBOR (szerk.): 
Negyedik Magyar Jogászgyűlés, Balatonfüred 1998. május 14-16., Magyar Jogász Egylet, 
Budapest 1998. 69-82. p. 

NÉMETH JÁNOS 1999: Alapvető elvek. In: NÉMETH JÁNOS (szerk.): A Polgári Perrendtartás 
magyarázata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1999. 23-93.o. 

NÉMETH JÁNOS/ KOVACSICS JÓZSEF: A számítástechnikai és kibernetikai módszerek 
alkalmazása a jogtudományban és az államigazgatásban. JK 1972/9. 468-472. p. 

NÉVAI LÁSZLÓ/ SZILBEREKY JENŐ: Polgári eljárásjog. Tankönyvkiadó. Budapest 1968. 
NIMMER, RAYMOND T.: Electronic Signatures in Global and National Commerce Act of 2000: 

Effect on State Laws, University of Houston Law Center, 2000. 
NISSEL, REINHOLD: Neue Formvorschriften bei Rechtsgeschäften. Bundesanzeiger Verlag, 

Köln 2001. 
NOVÁK ISTVÁN 1994: Polgári eljárásjogunk alapelveinek jövője. MJ 1994/9. 551-553. p. 
NOVÁK ISTVÁN 2003: Polgári eljárásjogunk jogalkotásának vészhelyzetei. In: KENGYEL 

MIKLÓS (szerk.): 50 éves a Polgári Perrendtartás. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 2003. 153-
162. p. 

O’HARE, JOHN / BROWNE, KEVIN: Civil Litigation. London, Sweet & Maxwell, London 2001. 
OSBORNE, CRAIG: Civil Litigation. Oxford University Press, Oxford, New York 2002. 
PALÁSTI GÁBOR: Az elektronikus kereskedelem a gazdasági kapcsolatok egyes nemzetközi 

jogforrásaiban, JK 10/2000. 395-406. p.  
PARTI TAMÁS: Az elektronikus kereskedelem és a közjegyzői tevékenység. KK 1998/9. 9-12. 

p. 
PASSANT, ÉLISABETH: La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relative à la signature électronique: nouvelle donne pour le 
droit de la preuve. Revue Lamy Droit des affaires, Juin 2000, n° 28, 12-18. p.  

PÁSZTOR MIKLÓS: Titkosítás és digitális aláírás az Interneten. http://www.iif.hu/˜pasztor/titk/ 
alairbev.html  



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

240 

PLÓSZ SÁNDOR: A magánokiratok bizonyító ereje, különös tekintettel azok alakjára. (1886) 
In: Összegyűjtött dolgozatai. MTA, Budapest 1927. 270-312. p. 

PRÜTTING, HANNS: Informationsbeschaffung durch neue Urkundenvorlagepflichten. In: KISS 
DAISY / VARGA ISTVÁN: Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2003. 701-712. p. 

PULAY JÓZSEF: Bizonyítás közokirattal szemben. Kir. Közjegyzők Közlönye 1938/1. 1-14. p. 
VAN RANDENBORGH, LUCAS: Zum französischen Notariatswesen. Dissertation, Kiel 1990. 
RAGÁLYI LAJOS: Az új sommás eljárásról, valamint a fizetési meghagyásokról szóló 

törvények magyarázata. Athenaeum, Budapest 1893. 
RAUSCHER, THOMAS (Hrsg.): Europäisches Zivilprozeβrecht. Kommentar. Sellier European 

Law Publishers. München 2004. 
RECHBERGER, WALTER 2000: Kommentar zur ZPO. Springer-Verlag, Wien, New York 2000. 
RECHBERGER, WALTER 2002: Perspektiven der grenzenüberschreitenden Zirkulation und 

Vollstreckung notarieller Urkunden in Europa. In: SCHÜTZE, ROLF (Hrsg.): Einheit und 
Vielfalt des Rechts. FS Geimer. Verlag C.H. Beck, München 2002. 903-920. p. 

RECHBERGER, WALTER 2003A: A közép-európai közjegyzőkép. KK 2003/7-8, 3-14. p.  
RECHBERGER, WALTER 2003B: Das Europäische Zivilprozessrecht am Vorabend der groβen 

Erweiterung der Europäischen Union. In: KISS DAISY - VARGA ISTVÁN: Magister artis boni 
et aequi. Studia in honorem Németh János. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2003. 713-734. 
p. 

RECHBERGER, WALTER / SIMOTTA, DAPHNE-ARIANE 2000: Grundriβ des österreichischen 
Zivilprozeβrechts. Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Wien 2000. 

REINMÜLLER, BERND: Die „Urkunde” eines französischen Gerichtsvollzieher („huissier”) und 
ihre Vollstreckung nach dem EuGVÜ. IPRax 2001, 207-210. p. 

REITHMANN, CHRISTOPH: Allgemeines Urkundenrecht. Begriffe und Beweisregeln. Verlag Dr. 
Otto Schmidt, Köln-Marienburg 1972. 

ROSENBERG, LEO/ SCHWAB, KARL HEINZ/ GOTTWALD, PETER: Zivilprozessrecht. C.H. 
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1993. 

ROTH, HERBERT: Die Vorschläge der Kommission für ein europäisches Zivilgesetzbuch – das 
Erkenntnisverfahren. ZZP 109 (1996) 271-313. p. 

ROTHSTEIN, PAUL / RAEDER, MYRNA / CRUMP, DAVID: Evidence In a Nutshell: State and 
Federal Rules. West Publishing Co., St.Paul, Minn. 1997. 

ROUHETTE, GEORGES: Frankreich. In: NAGEL/BAJONS: Beweis – Preuve – Evidence (2003), 
167-195. p. 

ROUZET, GILLES: Az új információs technológiák és a hiteles okirat. KK 2002/12. 8-17. p. 
SÁNTHA ÁGNES: Okirati bizonyítás a polgári perben és az Internet. In: PAPP ZSUZSANNA 

(szerk.): A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2003. 201-233. p. 

SÁRFFY ANDOR: Magyar polgári perjog. Grill, Budapest 1946. 
SCHACK, HAIMO 2002: Internationales Zivilverfahrensrecht, 3. Auflage, Verlag C. H. Beck, 

München 2002. 
SCHACK, HAIMO 2003: Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht. 3. Auflage, 

Verlag C. H. Beck, München 2003. 
SCHILKEN, EBERHARD: Die Vorschläge der Kommission für ein europäisches Zivilgesetzbuch 

– einstweiliger und summarischer Rechtsschutz und Vollstreckung. ZZP 109 (1996) 315-
336. p. 

SCHLOSSER, PETER: EU-Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Verlag C. H. Beck, München 2003. 
SCHMIDT, HOLGER: Verträge auf dem Gebiet der Legislation. In: BÜLOW/ BÖCKSTIEGEL/ 

GEIMER/ SCHÜTZE: Der internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen. Band III. 
Stand: März 1980, Verlag C.H. Beck München, 760.3-768.14. p. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

241 

SCHOLZ, OLIVER: Die Einführung elektronischer Handelsregister im Europarecht. EuZW Heft 
6/2004. 172-176.p. 

SCHREIBER, KLAUS: Die Urkunde im Zivilprozeβ. Duncker & Humblot, Berlin 1982. 
SCHULZE, GÖTZ: Dialogische Beweisaufnahme im internationalem Rechtshilfeverkehr. 

Beweisaufnahmen im Ausland durch und im Beisein des Prozeβgerichts. IPRax 2001, 527-
533. p. 

SCHÜTZE, ROLF: Rechtsverfolgung im Ausland. Probleme des ausländischen und 
internationalen Zivilprozeβrechts. Schriftenreihe Recht der Internationalen Wirschaft Band 
27., 3. Aufl. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg 2002. 

SCHWARTZE, ANDREAS: Enforcement of Private Law: The Missing Link in the Process of 
European Harmonisation. European Review of Private Law 1/2000. Kluwer Law 
International. 135-146. p. 

SÍK ZOLTÁN: Digitális aláírás, elektronikus aláírás. Puskás Hírmondó, Távközlési szakmai  
műhely. http://puskas.matav.hu/0009/digitalismt2.html 

SIME, STUART: A Practical Approach to Civil Procedure. Oxford University Press, Oxford, 
New York 2002. 

STADLER, ASTRID 2002A: Der Zivilprozeβ und neue Formen der Informationstechnik. ZZP 
115 (2002) 413-444. p. 

STEIN, FRIEDRICH/ JONAS, MARTIN: Kommentar zur Zivilprozeβordnung. 21. Auflage, Band 4, 
Teilband 2,  Mohr, Tübingen 1999. 

STORME, MARCEL 1992: Rechtsvereinheitlichung in Europa. Ein Plädoyer für ein 
einheitliches europäisches Prozeβrecht. RabelsZ 1992, 290-299. p. 

STORME, MARCEL: Draft Directive Approximation Judiciary Law. Rapprochement droit 
judiciaire projet de directive. Gent 18/2/1993. Final Report. 

STÜRNER, ROLF 1992: Der europäische Zivilprozeβ – Einheit oder Vielfalt? In: GRUNSKY/ 
STÜRNER/ WALTER/ WOLF: Wege zu einem europäischen Zivilprozeβrecht. FS Baur. Mohr, 
Tübingen 1992. 1-25. p. 

STÜRNER, ROLF 1995: Die notarielle Urkunde im europäischen Rechtsverkehr. DNotZ 1995. 
343-360. p. 

STÜRNER, ROLF 1999: Modellregeln für den internationalen Zivilprozeβ? ZZP 112 (1999) 
185-203. p. 

STÜRNER, ROLF 2003: Die Organisation des Beweisverfahrens im Europäische 
Verfahrensrecht. In: KISS DAISY/ VARGA ISTVÁN: Magister artis boni et aequi. Studia in 
honorem Németh János. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2003. 817-828. p. 

STYLE, CHRISTOPHER / HOLLANDER, CHARLES: Documentary Evidence. Longman, London 
1993. 

SZÁSZY ISTVÁN: Nemzetközi polgári eljárásjog. KJK, Budapest 1963. 
SZABÓ PÉTER: Discovery – egy különleges amerikai perjogi intézmény. JK 1988/11. 614-622. 

p. 
SZÉKELY LÁSZLÓ: A titkos hangfelvételek perbeli felhasználhatóságáról. JK 1988/11. 601-

608.p. 
SZILÁGYI KÁROLY: Az elektronikus aláírásról szóló törvénytervezet egyes alapvető 

kérdéseinek elméleti vizsgálata. Pécs 2000. 
SZŐCS, TIBOR: Igazságügyi együttműködés a polgári jog területén. A bírósági ítéletek szabad 

forgalma mint az Európai Unió „ötödik” alapszabadsága – Magyarország részvételével? In: 
Európai Tükör (Műhelytanulmányok 29.) Integrációs Stratégiai Munkacsoport. 1997. 112-
125.p. 

TARKO, IHOR: Ein Europäischer Justizraum: Errungenschaftan auf dem Gebiet der justitiellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen. ÖJZ 1999, 401-407. p. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

242 

TARZIA, GIUSEPPE: Polgári eljárásjog határok nélkül. MJ 2000/5. 293-297. p. (Eredeti 
tanulmány: Tarzia, Giuseppe: Une procédure civile sans frontières: Harmonisation et 
unification du droit procédural. In: „Procedural Law on the Threshold of a New Millenium”. 
XI. World Congress on Procedural Law, General Reports, Linde Verlag, Wien 1999. p. 23-
37.) 

TARUFFO, MICHELE: Drafting Rules for Transnational Litigation. ZZPInt 2 (1997) 449-460. p. 
TENREIRO, MÁRIO / SEOANE, JOSÉ ALEGRE: The Creation of the European Judicial Area in 

Civil and Commercial Matters: What Can the EU Do? In: MARCEL STORME (ed.): 
Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation. Maklu, Antwerpen / Apeldoorn 2003. 
461-472. p. 

TÉRFY GYULA: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. I-II. kötet Bp. Grill Károly 
Könyvkiadó 1927. 

TESKE, JOACHIM: Der Urkundenbeweis im französischen und deutschen Zivil- und 
Zivilprozeβrecht. Wirtschaft und Recht Verlaggesellschaft, Göttingen 1990. 

TETTENBORN, ALEXANDER: Die Novelle des Signaturgesetzes. CR 2000, 683-691. 
THOMAS, HEINZ/ PUTZO, HANS: Zivilprozeβordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, den 

Einführungsgesetzen und europarechtlichen Vorschriften (EuGVVO, EheVO, 
ZustellungsVO, ZustDG, AVAG). 25. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2003.  

THORN, KARSTEN: Entwicklung des Internationalen Privatrechts 2000-2001. IPRax 2002, 
349-363. p. 

TRILSCH, CONSTANZE: Die Pflicht zur Vorlage von Urkunden im deutschen und englischen 
Zivilprozeβrecht. Shaker Verlag, Aachen 1995. 

TRITTMANN, ROLF/ LEITZEN, MARIO: Haager Beweisübereinkommen und pre-trial discovery: 
Die zivilprozessuale Sachverhaltsermittlung unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Zivilprozessrechtsreformne im Verhältnis zwischen den USA und Deutschland. IPRax 
2003, 7-12. p. 

TRITTMANN, ROLF/ MERZ, CHRISTIAN: Die Durchsetzbarkeit des Anwaltsvergleiches gemäβ 
§§ 796 a ff. ZPO im Rahmen des EuGVÜ/LugÜ IPRax 2001, 178-183. p. 

UJVÁRINÉ ANTAL EDIT: Az elektronikus aláírás és a hitelesítés-szolgáltatással összefüggő 
felelősségi szabályok. JK 2001/4. 179-193. p. 

VÁRKONYI VERA: Közjegyzők az Európai Unióban. EJ 2002/2. 36-38. p. 
VEREBICS JÁNOS 1999: Az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása – Bevezetés a 

probléma módszeres tanulmányozásába. ITTK 1999 
VEREBICS JÁNOS 2001: Elektronikus gazdasági kapcsolatok joga. HVGOrac, Budapest 2001. 
VEREBICS JÁNOS 2002: Elektronikus gazdasági kapcsolatok joga és európai jogharmonizáció. 

GJ 2002/7-8. 11-25. p 
WAGNER, ROLF 2001: Europäisches Beweisrecht. ZEuP 2001. 441-514. p. 
WAGNER, ROLF 2002: Vom Brüsseler Übereinkommen über die Brüssel I-Verordnung zum 

Europäischen Vollstreckungstitel. IPRax 2002. 75-95. p. 
WENGER, LEOPOLD: Institutionen des römischen Zivilprozessrechts. Verlag der 

Hochschulbuchhandlung Max Hueber, München 1925. 
WIGMORE, JOHN HENRY: Evidence in Trials at Common Law. Aspen Publ. New York - 

Gaithersburg 2002. 
WOPERA ZSUZSA 2003A: Megjegyzések a polgári eljárásjogi harmonizáció szükségességéről 

és realitásairól. EJ 2003/1. 17-20. p. 
WOPERA ZSUZSA 2003B: Polgári eljárásjog – útban a jogegységesítés felé? In: WOPERA 

ZSUZSA (szerk.): 50 éves a Polgári Perrendtartás. Novotni Kiadó, Miskolc 2003. 130-143. p. 
WOPERA ZSUZSA 2003C: Új tendenciák és területek a polgári eljárásjog uniós egységesítése 

terén. In: WOPERA ZSUZSA (szerk.): Polgári perjog – Általános rész. KJK, Bp. 2003. 38-47. 
p. 



Irodalomjegyzék 
________________________________________________________________________________________________ 

243 

WOSCHNAK, KLAUS: A közjegyzői hivatásgyakorlás joga és a közösségi jog. KK 2000/7-8. 3-
11. p. 

WRITZ, BRIGITTE: Biometrische Verfahren. DuD 1999, 129-133. p. 
YESSIOU-FALTSI, PELAYIA: Der Europäische Vollstreckungstitel und die Folgen für das 

Vollstrekungsrecht in Europa. Kézirat. (Előadás a Tübingenben 2003. ápr. 9-12. között a 
Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. által szervezett 
konferencián.) 

ZLINSZKY IMRE: A bizonyítás elmélete a polgári peres eljárásban. Atheneum, Budapest 1875. 
ZŐDI ZSOLT: Az információs társadalom és a jog. GJ 2002/7-8. 25-29. p. 
ZÖLLER, RICHARD/ Bearbeiter: Zivilprozessordnung. Kommentar. 23. Auflage, Verlag Dr. 

Otto Schmidt, Köln 2002. 
ZUCKERMAN, ADRIAN: The Woolf Report on Access to Justice. An Overview. ZZPInt 2 

(1997) 31-42. p. 
ZWEIGERT, KONRAD /KÖTZ, HEIN: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des 
Privatrechts. 3. Aufl., Mohr, Tübingen 1996. 
 
 



JOGFORRÁSOK JEGYZÉKE 
 
 
I. FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK: 
 

• 1840. évi XV. törvénycikk, a váltó-törvénykönyv behozatik 
• 1868. évi LIV. törvénycikk a polgári törvénykezési rendtartásról – Ptrs. 
• 1893. évi XVIII. törvénycikk a sommás eljárásról 
• 1911. évi I. törvénycikk a polgári perrendtartásról 
• 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról – Pp. 
• 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról – Csjt. 
• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről – Ptk. 
• 1991. évi XLI. törvény közjegyzőkről – Ktv. 
• 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról – Vht. 
• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról – Inytv. 
• 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági 

cégeljárásról 
• 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről – Ütv. 
• 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról – Eatv. 
• 2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről 
• 2003. évi LXXXI. törvény az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus 

úton történő megismeréséről 
• 2004. évi LV. törvény az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 

módosításáról 
• 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséről és 

végrehajtásáról 
• 1966. évi 8. törvényerejű rendelet a polgári eljárásra vonatkozó Hágában 1954. 

március 1-jén kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről 
• 1973. évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok 

diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, 
az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről 

• 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról – Nmjtvr. 
• 1987. évi 13. törvényerejű rendelet a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-

én elfogadott egyezmény kihirdetéséről 
• 47/2002 (III.26.) Korm. rendelet a kormányzati elektronikus aláírási rendszer 

kiépítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
• 14/2002 (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól – Büsz. 
• 37/2003. (X.29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól 
• 1/2002. (I.23.) KüM-IM együttes rendelet a konzuli tisztviselő konzuli okirat készítési 

és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól 
• 15/2001. (VIII.27.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását 

végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról 
• 16/2001. (IX.1.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos 

szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről 
• 7/2002. (IV.26.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási 

szakértő nyilvántartásba vételéről 
• 1075/2000. (IX.13.) Kormány határozat az elektronikus aláírásról szóló törvény 

szabályozási alapelveiről és az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedésekről 



Jogforrások jegyzéke 
________________________________________________________________________________________________ 

245 

• 2345/2001. (XI.22.) Kormány határozat a Magyar Köztársaság technikai kiigazítási 
igényeiről és nyilatkozatairól egyes polgári jogi igazságügyi együttműködési tárgyú 
közösségi rendeletek vonatkozásában 

• 1147/2002. (IX.4.) Kormány határozat egyes polgári jogi igazságügyi együttműködési 
tárgyú európai közösségi jogszabályok végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedésekről 

• 2/2002. (IV. 26.) MeHVM irányelv a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos 
szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről 

• 8001/2001. (IK.4) IM tájékoztató a nemzetközi ügyek intézéséről 
 
 
 
II. KÜLFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI JOGFORRÁSOK ÉS DOKUMENTUMOK: 
 
 
Amerikai Egyesült Államok 
 

� Civil Justice Reform Act 1990 – CJRE 
� Electronic Signature in Global and National Commerce Act – ESA 
� Federal Rules of Civil Procedure – FRCP 
� Federal Rules of Evidence – FRE 
� Uniform Commercial Code – UCC 

 
Ausztria 
 

� Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB 
� Bundesgesetz über elektronische Signaturen – öSigG 
� Gesetz (vom 1 August 1895) über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen 

Rechtstreitigkeiten (Civilprocessordnung) – öZPO 
� Verordnung des Bundeskanzlers über elektronische Signaturen - öSigV 

 
Franciaország  
 

� Code Civil – Cc. 
� Décret n° 2001-271 du 30 mars 2001, Décret pris pour l’application de l’article 1316-4 

du code civil et relatif à la signature électronique 
� Loi n° 2000-230 du mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 

technologies de l’information et relative à la signature électronique 
� Noveau code de procédure civile – Ncpc. 

 
Nagy-Britannia 
 

� Civil Procedure Rules 1997 – CPR 
� Civil Evidence Act 1995 – CEA 
� Electronic Communication Act 2000 - ECA 
� The Electronic Signatures Regulations 2002, Statutory Instrument 2002 No. 318 – 

ESR 
� Lord Woolf’s Final Report 

 



Jogforrások jegyzéke 
________________________________________________________________________________________________ 

246 

Németország 
 

� Beurkundungsgesetz – BeurkG 
� Bürgerliches Gesetzbuch – BGB 
� Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für elektronische Signatur – SigG 
� Gesetz zur Anpassung von Formvorschriften des Privatrecht und anderer Vorschriften 

an den modernen Rechtsgeschäftverkehr  
� Verordnung zur elektronischen Signatur – SigV 
� Zivilprozessordnung – ZPO 

 
 
 
Európai Unió 
 

� Aktionsplan des Rates und der Kommission zur bestmöglichen umsetzung der 
Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts (vom Rat /Justiz und Inneres/ am 3. Dezember 1998 
angenommener Text) Amtsblatt Nr. C 019 vom 23.01.1999. – „Wiener Aktionplan”, 
„bécsi cselekvési terv” 

� Bericht des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte über die Lage und Organisation 
des Notarstands in den zwölf Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, Marinho-Bericht v. 
9.12.1993, Sitzungsdokument des Europäischen Parlaments, A-3-0422/93. – Marinho 
–jelentés  

� Bericht zu dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 
16.9.1998. –  Jenard-Möller jelentés 

� Egyezmény a bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról polgári 
és kereskedelmi ügyekben. (1968) Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 27.szám 
1998.01.26. – Brüsszeli Egyezmény 

� Az 1968. szeptember 27-i, a polgári és kereskedelmi ügyekben bírósági joghatóságról 
és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló Egyezménynek a Bíróság általi 
értelmezésére vonatkozó jegyzőkönyv /Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 
27.szám 1998.01.26./ 

� Egyezmény a bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról polgári 
és kereskedelmi ügyekben. (1988) Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 
L/319.szám 1988.11.25. – Luganoi Egyezmény 

� Az Európai Bíróság 1999. június 17-i,  C-260/97. sz. ítélete (CELEX: 61997J0260) az 
Unibank A/S (hitelező) c. Flemming G. Christensen (adós) ügyben. European Court 
Reports 1999 Page  I-03715, http://europa.eu.int 

� Schlussanträge des Generalanwalts Antonio La Pergola vom 2. Februar 1999. (DnotZ 
1999. 922-925.)  

� A Tanács 2000. május 29-i 1347/2000/EK rendelete a házassági ügyekben és a 
házastársaknak a közös gyermekek feletti szülői felügyeleti jogával kapcsolatos 
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. 
Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 2000.06.30. L 160.szám – régi Brüsszel-II 
rendelet 

� A Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. Az 
Európai Közösségek Hivatalos Lapja 2001.01.16. L 12.szám – Brüsszel-I rendelet 



Jogforrások jegyzéke 
________________________________________________________________________________________________ 

247 

� A Tanács 2001. május 28-i 1206/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti 
együttműködésről. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 2001.06.27. L 174.szám  

� A Tanács 2002. április 25-i 743/2002/EK rendelete a polgári ügyekben történő 
igazságügyi együttműködés végrehajtását előmozdító tevékenység általános közösségi 
keretének létrehozásáról. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 2002.05.01. L 
115.szám  

� Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, 23.12.2003. Amtsblatt der 
Europäischen Union L 338/1 – új Brüsszel-II rendelet  

� Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäisches Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene 
Forderungen. – rendelet az európai végrehajtási jogcím bevezetéséről a nem 
vitatott követelések vonatkozásában 

� Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.) az 
elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről. Az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapja 2000.06.30. L 13. szám  

� Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső 
piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi szolgáltatásairól. Az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapja 2000.07.17. L 178. szám 

� Az Európai Parlament és a Tanács 2003/58/EK irányelve (2003. július 15.) a 
meghatározott jogi formájú társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények 
tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv módosításáról. Az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapja 2003.09.04. L 221. szám 

� A Tanács 2001/470/EK határozata (2001. május 28.) polgári és kereskedelmi 
ügyekben egy Európai Igazságügyi Hálózat létrehozataláról.  

 
 
 
Nemzetközi szervezetek dokumentumai 
 

� ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure. Discussion 
Draft No. 4 (April 18, 2003) 

� A konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény – 1963-
as bécsi egyezmény 

� A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli 
hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján 
kelt egyezmény – 1961-es hágai egyezmény 

� A polgári eljárásra vonatkozó Hágában 1954. március 1-jén kelt nemzetközi 
egyezmény – 1954-es hágai egyezmény a polgári eljárásról 

� Code Européen de Déontologie, a német nyelvű fordítása. In : DNotZ 1995. S. 329. – 
„A közjegyzői hivatás európai kódexe” 

� Convention on the taking of evidence abroad in civil or commercial matters. 
(Concluded March 18, 1970) – 1970-es hágai egyezmény a bizonyításfelvételről  

� UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.  
� Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 
� UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001. 



 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az okirat az évezredek folyamán funkcionális szempontból lényegében nem sokat 

változott, fizikai valójában valamelyest, de hosszú időn keresztül ez is pusztán az információt 

magán hordozó anyagot és az előállítás módszerét érintette. A magunk mögött hagyott 

legutóbbi évtized hirtelen fordulatot hozott e téren, hiszen először az okiratok speciális 

válfaját, az értékpapírokat, majd a szélesebb értelemben vett okiratokat is kiszakította a 

„kézzel fogható” fizikai létformájukból, ami alapjaiban változtatta meg a róluk alkotott 

képünket. Az életviszonyok változása kényszerítette ki az új jogi keretek megalkotását, 

amelyet az elektronikus környezet specialitásaira figyelemmel kellett megteremteni. Az eddig 

csak a hagyományos okiratokban gondolkodó magánjogászoktól ez egy alapvető 

szemléletváltást követelt meg, az eddig biztosnak tűnő perjogtudományi talaj kissé meginogni 

látszott, az elektronikus okiratok megfelelő befogadására képes szabályozórendszer 

megalkotásánál a szinte egyetlen fix pontot az okirat által betöltött funkció állandóságában 

ragadhatjuk meg, tehát az anyagától elválasztott, a hagyományostól eltérő módon készített és 

tárolt elektronikus okiratnak a tradicionális párjával a szerepüket tekintve kell azonosnak 

lennie. Ez a funkció lényegében az információ tartós tárolására és hitelt érdemlő visszaadására 

alkalmasságot jelenti. 

Napjaink másik igencsak aktuális témája a jogharmonizációs folyamatok kérdése jelenti a 

kutatás második nagy pillérét, amely szinte egyetlen területet sem hagy érintetlenül, így az 

okirati bizonyításét sem. Szükségessé vált tehát az okiratoknak az országhatárokat, sokszor a 

különböző jogi kultúrák határait átlépő szabad áramlását gátló tényezők feltérképezése, az 

akadályok lebontására irányuló kezdeményezések bemutatása és az eddigi eredmények 

felvázolása.A kérdéskörön belül az értekezés elsődlegesen az európai polgári eljárásjognak 

az okiratok szabad áramlására és felhasználására hatással levő eddigi eredményeit igyekszik 

felmutatni egy logikus rendszert kialakítva. E vonatkozásban megfogalmazható, hogy egyes 

részterületek nagyobb kidolgozottságot mutatnak, másütt csupán tendenciák körvonalazhatók. 

Az értekezésben figyelmet fordítunk arra, – hogy ahol és amennyiben lehetséges ezekre a 

várható fejlődési irányokra is rámutassunk. 

A határon átlépő okiratok problematikájának két fő logikai egységét az okiratoknak a 

joghatás kiváltására alkalmassága és a bizonyításfelvétel, mint az okiratok szabad 

áramlásának két determinánsa adja, az egyes szabályok ehhez rendelten kerülnek bemutatásra. 

Ezen felül vizsgálat tárgyává válik két egymással összefüggést mutató harmonizációs kísérlet 

is, természetszerűleg főképp az okirati bizonyítást érintő részek vonatkozásában.  
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Tudatában annak, hogy a bizonyítás jogának átfogó közösségiesítése a téma 

összetettségéből következően még hosszú ideig várathat magára, nagy hangsúlyt fektet az 

értekezés más államok nemzeti jogának a témához kapcsolódó összehasonlító elemzésére is. 

Ez egyfelől hozzásegít az egységesítési folyamat jobb megértéséhez, hiszen az ilyen 

munkálatokat mindig komoly összehasonlító jogi bázison nyugszanak. Másrészt gyakorlati 

jelentősége is lehet a külföldi jog ismeretének, mivel a nemzetközi vonatkozású ügyekben 

bizonyos esetekben ez kerül alkalmazásra, tekintettel arra, hogy a bizonyítás joga nem 

kizárólag az eljárásjog által szabályozott, így az anyagi joghoz erősebb kötődést mutató 

néhány kérdésben a lex fori kapcsolóelvének alkalmazhatósága megkérdőjeleződik.  

A fenti vállalások teljesítésére azonban nem kerülhet sor az intézményt érintő általános 

elméleti alapok áttanulmányozása nélkül, amelynek megvalósítását az eddig felsorolt témákat 

megelőzően a hagyományos okiratokra vonatkozó hatályos magyar szabályozás közé 

ágyazottan látta célszerűnek a szerző. A magyar vonatkozásokat egyébiránt három részre 

bontva kezeljük, a változásokkal kevésbé érintett, statikusabb jellegű szabályokat az értekezés 

első részébe rendezve, míg a címben jelzett két problémakör kapcsán a témához rendelten 

tárgyalva azokat. Itt szükséges jeleznünk azt is, hogy a problémák a szabályanyagnak az 

utóbbi évek során bekövetkezett változásokkal érintett ezen részei körül kristályosodnak ki 

elsődlegesen, ebből következően a jogalkotóhoz címzett javaslatok összesűrűsödése is 

ezekben a fejezetekben várható. 

A témaválasztás aktualitását és fontosságát felvázolni szándékozó eddigi 

gondolatmenetünk főbb elemei adják tehát az értekezés vázát, melynek kiindulópontjául a 

(hagyományos) okirat bizonyításelméleti megközelítését választottuk, amely az első fejezet 

tárgyául szolgál. Ezt követően a dolgozat második nagy pillérét alkotva a jogharmonizációs és 

jogegységesítési folyamatoknak az okiratok szabad áramlására gyakorolt hatása és az uniós 

normák nyomán a magyar jogban bekövetkezett változások kerülnek elemzésre. A harmadik 

részben komplex képet kívánunk nyújtani a technikai kihívásokra adott válaszokról, áttekintve 

a nemzetközi dokumentumokat és az utóbbi évek hazai jogalkotását. Végül a negyedik fejezet 

által egyes külföldi államok nemzeti jogába nyerhet bepillantást az olvasó, melynek 

bemutatását egységes szempontrendszer mentén igyekszünk megvalósítani, amely 

szempontrendszer a fejezetet záró részletes összehasonlító elemzés alapja is. Az értekezés 

végén a kutatás eredményeinek összegzésére kerül sor. 



 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Urkunde hat sich im Laufe der Jahrhunderte funktionell kaum, physikalisch in 

gewissem Maβe verändert, aber auch dies betraf sehr lange Zeit rein das 

Informationsträgermaterial und die Methode der Herstellung. Das letzte Jahrzehnt brachte 

eine plötzliche Wendung auf diesem Gebiet. Zuerst eine spezielle Art der Urkunden: die 

Wertpapiere, dann die Urkunden im weiteren Sinne trennten sich von ihrer – „in der Hand 

haltbaren“ – physikalischen Daseinsform, wodurch unser über die Urkunden geschaffenes 

Bild grundsätzlich geändert wurde. Der Wandel der Lebensverhältnisse erzwang die 

Erschaffung der gesetzlichen Rahmen, die mit Rücksicht auf die Spezialitäten der 

elektronischen Umgebung zustande gebracht werden mussten. Dies verlangte einen 

grundlegenden Ansichtswechsel der bisher nur mit den herkömmlichen Urkunden rechnenden 

Privatrechtler. Der bis jetzt sicher scheinende prozessrechtswissenschaftliche Grund wurde 

etwas erschüttert, bei der Erschaffung eines Regelungssystems, das die geeignete Integration 

elektronischer Dokumente ermöglicht, repräsentiert die Beständigkeit der von den Urkunden 

erfüllten Funktion den fast einzigen fixen Punkt. Daher muss die von ihrem Material 

getrennte, von der traditionellen in abweichender Weise ausgestellte und gespeicherte 

Urkunde mit ihrem herkömmlichen Pendant identisch sein, was die Rolle anbelangt. Diese 

Funktion bedeutet im Wesentlichen die Tauglichkeit zur dauerhaften Informationsspeicherung 

und glaubwürdigen Informationsrückgabe. 

Das andere besonders aktuelle Thema in unseren Tagen; die Fragen des 

Rechtsangleichungsvorganges bedeuten die zweite groβe Säule der Forschung, die fast kein 

Rechtsgebiet unberührt lassen, so das Gebiet des Urkundenbeweises auch nicht. Deshalb 

erweist es sich als notwendig, die Faktoren zu erfassen, welche die die Grenzen der Länder 

und oft auch die Grenzen der verschiedenen Rechtskulturen überschreitende freie Zirkulation 

der Urkunden behindern. Die Überbrückung der in den Rechtskulturen wurzelnden 

Unterschiede ist eine komplizierte Aufgabe. Ebendeswegen ist es nicht überraschend, dass die 

ergebnisse der von der Harmonisation, bzw. der Rechtsvereinheitlichung betroffenen Gebiete 

trotzt einer ständigen und ziemlich intensiven Entwicklung jetzt noch partiell und etwas 

inkohärent sind. Innerhalb dieses Themenkreises bemüht sich die Dissertation in erster Linie 

die bisherigen auf die freie Zirkulation und Anwendung der Urkunden auswirkenden 

Ergebnisse des europäischen Zivilprozessrechts in einem logischen System darzustellen. Wo 

und insofern es möglich ist, weist der Verfasser auch auf die voraussichtlichen 
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Entwicklungsrichtungen und Tendenzen hin. Diese Begriffsbestimmung könnte in der 

Zukunft auf weitere Gebiete ausgebreitet werden. Das die Problematik der 

grenzenüberschreitenden Urkunden erörternde Kapitel hat zwei logische Einheiten: die 

Rechtswirkung der Urkunden und die Beweisaufnahme als die zwei Determinanten der freien 

Zirkulation der Urkunden. Die Einzelregeln werden zugeordnet dargestellt. 

Im Bewusstsein dessen, dass die umfassende Vergemeinschaftung des Beweisrechts 

infolge der Komplexität des Themas noch lange auf sich warten lassen kann, legt diese Arbeit 

einen besonderen Akzent auf die rechtsvergleichende Analyse der nationalen Rechte anderer 

Staaten. Dies verhilft einem einerseits zum besseren Verständnis des 

Vereinheitlichungsvorganges, weil solche Arbeiten auf einer ernsten rechtsvergleichenden 

Basis liegen müssen. Anderseits gibt es eine pragmatische Bedeutung der Kenntnis 

ausländischer Rechte, da bei den Beweisfragen materiell-rechtlicher Natur nicht der im 

internationalen Beweisrecht im Allgemeinen geltende Grundsatz der lex fori angewandt 

werden kann. 

Die obengenannte Aufgaben können aber ohne Durchstudierung der Theorie der 

Rechtsinstitute nicht erfüllt werden. Die ungarische Bezugnahme wird in drei Teile geteilt 

behandelt. Die von der Änderung weniger betroffenen, statischeren Regeln werden in dem 

ersten Teil der Dissertation erörtert. Demgegenüber werden die im Titel erwähnten Probleme 

diesen spezifischen Themen zugeordnet.  

Die Hauptelemente dieser Gedankenfolge über die Aktualität und Wichtigkeit der 

Themenwahl bilden den Rahmen der Dissertation. Als Ausgangspunkt wurde die 

beweistheoretische Annäherung der (herkömmlichen) Urkunden gewählt, die zum 

Gegenstand des ersten Kapitels dient. Darauffolt gestaltet die Analyse der Auswirkung der 

Rechtsharmonisierungs- und Rechtsvereinheitlichungsvorgänge auf den freien Verkehr der 

Urkunden sowie die der Veränderungen im ungarischen Recht infolge der europäischen 

Rechtsnormen. Im dritten Teil wird versucht mit der Hilfe des Übersehens internationaler 

Dokumente und die heimliche Legislatur der letzten Jahre ein komplexes Bild über die auf 

technische Herausforderungen gegebenen Antworten zu erhalten. Zuletzt lässt das vierte 

Kapitel dem Leser einen Einblick in das Recht einiger ausländischer Staaten. Bei dessen 

Darstellung dient ein einheitliches Standpunktsystem als Richtschnur, diese Standpunkte 

bilden auch die Basis einer detaillierten komparativen Analyse. Am Ende der 

Promotionschrift wird ein Versuch gemacht die Ergebnisse der Forschung 

zusammenzufassen. 
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