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A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének 7/2020. (XI. 9.) utasítása 

 

a közjegyzői kamarák testületi szervei elektronikus hírközlő eszköz útján való 

ülésezésének és döntéshozatalának szabályairól 

 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 120. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a MOKK Elnöksége véleményének a kikérését követően a következő utasítást adom ki: 

 

1. § (1) A jelen utasítás a területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi kamara) és a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) testületi szervei 

elektronikus hírközlő eszköz útján való ülésezésének és döntéshozatalának részletes szabályait 

állapítja meg. 

 

(2) A jelen utasítás alkalmazható akkor is, ha a területi kamara és az országos kamara testületi 

szervének ülésén egyes tagok személyesen megjelennek. 

 

2. § Ha a területi kamara ülésének (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 42. §) 

hatáskörébe tartozó döntést kell meghozni, és a területi kamara elnöke az ülést a területi kamara 

tagjai élet-, egészség- és személyi biztonságának megóvása végett vagy más fontos okból 

személyes megjelenéssel nem hívja össze, a területi kamara elnöke a döntést írásbeli szavazásra 

bocsáthatja. A területi kamara tagja írásbeli szavazatát úgy adhatja le, hogy a területi kamara 

elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus szavazólapot a hivatali elektronikus 

aláírásával ellátva a területi kamara elnöke által megszabott határidőn belül megküldi a területi 

kamara elektronikus levelezési (email) címére. 

 

3. § (1) A területi kamara elnöksége ülését különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, 

valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas 

elektronikus hírközlő eszköz (például: video telefonhívás, egyéb videokonferencia alkalmazás, 

Zoom, Leaf, FaceTime, Microsoft Teams, stb.) alkalmazásával is tarthatja. Az ülésről készült 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának módját is, valamint a jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok nevét, jelenléti 

ívet azonban nem kell készíteni. 

 

(2) A területi kamara elnöksége a döntéseit  

a) az (1) bekezdés szerint megtartott ülésen szóban, szükség esetén név szerinti szavazással 

vagy 

b) ülés tartása nélkül, a területi kamara elnöke által elrendelt írásbeli szavazással 

is meghozhatja.  

 

(3) A területi kamara elnökségének tagja a (2) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli szavazatát 

úgy adhatja le, hogy a területi kamara elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus 

szavazólapot a hivatali elektronikus aláírásával ellátva a területi kamara elnöke által megszabott 

határidőn belül megküldi a területi kamara elektronikus levelezési (email) címére. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerint megtartott ülésről a jegyzőkönyv hang, illetve hang és kép 

rögzítésére alkalmas eszköz használatával is elkészíthető. 
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4. § Ha az országos kamara választmányának hatáskörébe tartozó döntést kell meghozni, és az 

országos kamara elnöke az ülést az országos kamara választmányának tagjai élet-, egészség- és 

személyi biztonságának megóvása végett vagy más fontos okból személyes megjelenéssel nem 

hívja össze, az országos kamara elnöke a döntést írásbeli szavazásra bocsáthatja. Az országos 

kamara választmányának tagja írásbeli szavazatát úgy adhatja le, hogy az országos kamara 

elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus szavazólapot a hivatali elektronikus 

aláírásával ellátva az országos kamara elnöke által megszabott határidőn belül megküldi az 

országos kamara elektronikus levelezési (email) címére. 

 

5. § (1) Az országos kamara elnöksége ülését különböző helyszínen jelen lévők között, egy 

időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas 

elektronikus hírközlő eszköz (például: video telefonhívás, egyéb videokonferencia alkalmazás, 

Zoom, Leaf, FaceTime, Microsoft Teams, stb.) alkalmazásával is tarthatja. Az ülésről készült 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának módját is, valamint a jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok nevét, jelenléti 

ívet azonban nem kell készíteni. 

 

(2) Az országos kamara elnöksége a döntéseit  

a) az (1) bekezdés szerint megtartott ülésen szóban, szükség esetén név szerinti szavazással 

vagy 

b) ülés tartása nélkül, az országos kamara elnöke által elrendelt írásbeli szavazással 

is meghozhatja.  

 

(3) Az országos kamara elnökségének tagja a (2) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli szavazatát 

úgy adhatja le, hogy az országos kamara elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus 

szavazólapot a hivatali elektronikus aláírásával ellátva az országos kamara elnöke által 

megszabott határidőn belül megküldi az országos kamara elektronikus levelezési (email) 

címére. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerint megtartott ülésről a jegyzőkönyv hang, illetve hang és kép 

rögzítésére alkalmas eszköz használatával is elkészíthető. 

 

7. § A jelen utasítás 2020. november 11. napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2020. november 9. 

 

Dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 


