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8/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat 

a nyugalmazott közjegyzők támogatásáról 

 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. § 

(1) bekezdés 18. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a nyugalmazott közjegyzők 

támogatása céljából és szakmai teljesítményük elismerésének jeléül, a kar összetartozásának 

kifejezése érdekében a következő szabályzatot adja ki: 

 

1. § Jelen szabályzat hatálya arra a nyugalmazott közjegyzőre terjed ki, akinek 

a) közjegyzői szolgálata a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdés d) 

pontjára tekintettel szűnt meg, vagy 

b) miniszteri felmentésére – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben 

meghatározott öregségi nyugdíjra vonatkozó jogosultság elérése miatti – lemondása okán került 

sor.     

 

2. § (1) A közjegyzői szolgálati jogviszony 1. § szerinti megszűnésével az érintett közjegyző 

utófedezeti biztosítási díját a MOKK fizeti meg.  

(2) A nyugalmazott közjegyző utófedezeti biztosításának megkötését a MOKK intézi, majd a 

biztosítási kötvényeket az érintett nyugalmazott közjegyző korábbi székhelye szerint illetékes 

területi közjegyzői kamarának küldi meg, amely azt továbbítja a nyugalmazott közjegyzőnek. 

 

3. § A nyugalmazott közjegyzővel szemben devizahitelszerződéssel kapcsolatban indított 

polgári peres eljárás (főként, de nem kizárólag okirat érvénytelensége iránti per, illetve 

kártérítési per) esetén a nyugalmazott közjegyző jogi képviseletét a MOKK megszervezi. 

 

4. § (1) A nyugalmazott közjegyző a Közjegyzők Házának használatára az aktív közjegyzőket 

megillető jogosultságokkal azonos feltételekkel jogosult. 

(2) Beléptető kártya iránti igényét a nyugalmazott közjegyzőnek a MOKK Hivatala 

üzemeltetésért felelős szervezeti egysége felé kell jeleznie. 

 

5. § (1) A nyugalmazott közjegyző a MOKK által szervezett tanfolyamon, oktatáson 

térítésmentesen vehet részt. 

(2) Részvételi szándékát a MOKK Hivatala oktatásszervezésért felelős szervezeti egysége 

részére előzetesen jeleznie kell. 

 

6. § (1) A nyugalmazott közjegyző a MOKK által szervezett valamennyi rendezvényen részt 

vehet az aktív közjegyzőkkel azonos feltételek mellett.  

(2) Részvételi szándékát a MOKK Hivatala rendezvényszervezésért felelős szervezeti egysége 

részére kell jeleznie. 

 

7. § (1) A nyugalmazott közjegyzőt a MOKK arcképes nyugalmazott közjegyzői igazolvánnyal 

látja el. 

(2) A nyugalmazott közjegyzői igazolvány ID/1 méretű, laminált műanyag kártya, mely a 

nyugalmazott közjegyző természetes személyazonosító adatait és a nyugalmazott közjegyzői 

igazolvány okmányazonosítóját tartalmazza. A nyugalmazott közjegyzői igazolvány a 

személyazonosságot nem igazolja. 

(3) A MOKK nyilvántartást vezet a kiállított nyugalmazott közjegyzői igazolványokról. 

(4) A MOKK 
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a) ha új nyugalmazott közjegyzői igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény 

bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként kérelem alapján gondoskodik a 

nyugalmazott közjegyzői igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról, 

b) a kiállított nyugalmazott közjegyzői igazolványt a személyazonosság és az átvétel igazolása 

mellett az érintettnek átadja.  

(5) A nyugalmazott közjegyzői igazolványt hivatalból vagy írásbeli kérelemre kell kiadni. A 

nyugalmazott közjegyzői igazolvány kiadása iránti kérelemhez adatváltozás esetén mellékelni 

kell a megváltozott adatot igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát, kivéve, ha az 

adat a MOKK rendelkezésére áll.  

(6) A nyugalmazott közjegyzői igazolványt a nyugalmazott közjegyző köteles megőrizni. A 

nyugalmazott közjegyzői igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, 

biztosítékul nem adható és nem fogadható el.  

(7) A nyugalmazott közjegyzői igazolvány érvénytelenné válik a nyugalmazott közjegyző 

halálával, továbbá ha a nyugalmazott közjegyzői igazolvány megrongálódott, elveszett, 

eltulajdonították vagy megsemmisült. Az érvénytelen nyugalmazott közjegyzői igazolványt 

vissza kell vonni. 

(8) A nyugalmazott közjegyző köteles a nyugalmazott közjegyzői igazolvány megrongálódását, 

elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban 

bekövetkezett változás tényét haladéktalanul bejelenteni a MOKK-nak, és ezzel egyidejűleg új 

nyugalmazott közjegyzői igazolvány kiállítását kérni. 

(9) A nyugalmazott közjegyzői igazolványt be kell vonni, ha visszavonták, az igazolvány 

adataiban változás következett be, vagy ha a nyugalmazott közjegyzői igazolvány elveszett, az 

eltulajdonított nyugalmazott közjegyzői igazolvány előkerült. A bevont nyugalmazott 

közjegyzői igazolványt meg kell semmisíteni. 

 

8. § A nyugalmazott közjegyző részére – kérelmére – a MOKK nyugalmazott közjegyzői email-

címet létesít és tart fenn. 

 

9. § A nyugalmazott közjegyző részére a MOKK a nyugalmazott közjegyzői email-címre vagy 

a nyugalmazott közjegyző által a MOKK rendelkezésére bocsátott email-címre megküldi a 

MOKK által kiadott időszaki kiadványok elektronikus változatát.    

 

10. § A kapcsolattartás és a tapasztalatcsere érdekében a nyugállományba vonuló közjegyző a 

nyugállományba vonuláskor megadja a székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamara 

részére elérhetőségeit (levelezési cím, telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail cím), és 

lehetőség szerint tájékoztatja a területi közjegyzői kamarát ezek változásáról. 

 

11. § (1) Jelen szabályzat a MOKK honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 68. számú iránymutatása a 

nyugalmazott közjegyzők támogatásáról. 

 

Budapest, 2021. június 7. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 

 

 

 


