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2/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat 

az új székhelyre történő áthelyezés és a kinevezés esetén felmerülő egyes kérdések 

szabályozásáról  

 

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

(1) bekezdés 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közjegyzőnek új székhelyre történő 

áthelyezése esetén és a kinevezéssel összefüggésben felmerülő egyes kérdések szabályozása 

tárgyában a következő szabályzatot adja ki: 

 

I. Új székhelyre történő áthelyezés 

 

A közjegyzői szolgálat 

 

1. § (1) A közjegyzőnek a kinevezésében szereplőtől eltérő székhelyre (a továbbiakban: új 

székhely) történő áthelyezése esetén a szolgálata folyamatos marad, a székhelye (álláshelye) az 

igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az áthelyezésről kiállított 

okiratban (a továbbiakban: áthelyezési okirat) megjelölt napon változik meg. 

(2) A közjegyző az új székhelyén köteles a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a 

továbbiakban: MOKK) elnöke által kitűzött napon a tevékenységét megkezdeni. 

 

2. § A közjegyző kinevezésében szereplő székhely (álláshely) (a továbbiakban: korábbi 

székhely) azon a napon üresedik meg, amely napot a miniszter az áthelyezési okiratban az 

áthelyezés napjaként megjelölt. 

 

Az új székhelyre áthelyezett közjegyző továbbműködése 

 

3. § A közjegyző – a tartós helyettesi kirendelés és az állandó helyettesítés esetét kivéve – 

egyidejűleg csak egy székhelyen folytathat közjegyzői tevékenységet. 

 

4. § (1) A közjegyző a korábbi székhelyén az áthelyezési okiratban megjelölt naptól számított 

legfeljebb 3 hónapig a működését – engedéllyel – tovább folytathatja. Ha a MOKK elnöke az 

új székhelyen való működés megkezdésére ennél korábbi határnapot tűz ki, a korábbi 

székhelyen a működés az ezt megelőző napig folytatható. 

(2) Ha az új székhely és a korábbi székhely ugyanazon területi közjegyzői kamara (a 

továbbiakban: területi kamara) illetékességi területén található, a közjegyző az áthelyezésének 

bejelentésével egyidejűleg kérheti a területi kamara elnökétől, hogy a korábbi székhelyén 

tovább működhessen. A területi kamara elnöke a kérelmet annak beérkezésétől számított 15 

napon belül elbírálja. Ha a kérelemnek helyt ad, megjelöli azt a napot, ameddig a 

továbbműködést engedélyezi. 

(3) Ha az új székhely és a korábbi székhely különböző területi kamarák illetékességi területén 

található, a közjegyző a MOKK elnökétől kérheti, hogy működését a korábbi székhelyén tovább 

folytathassa. A kérelmet a MOKK elnöke annak beérkezésétől számított 15 napon belül az 

érintett területi kamarák elnökeinek véleményét is figyelembe véve elbírálja. Ha a kérelemnek 

helyt ad, megjelöli azt a napot, ameddig a továbbműködést engedélyezi, és erről értesíti a 

közjegyzőt, valamint az érintett területi kamarák elnökeit. 

(4) A közjegyző a továbbműködés engedélyezett utolsó napjáig köteles a korábbi székhelyen 

keletkezett iratokat és technikai eszközöket a közjegyzői szolgálat megszűnésének szabályai 

szerint átadni. 

(5) A továbbműködés határidejének letelte után a területi kamara elnöke szükség esetén tartós 

helyettest rendel ki. 
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Az új székhelyre áthelyezett közjegyző lemondása a közjegyzői szolgálatról 

 

5. § (1) Ha az új székhelyre áthelyezett közjegyző a szolgálatáról lemondott, közjegyzői 

működését a felmentéséről szóló határozatban megjelölt napig, ha pedig e napig a felmentéséről 

szóló határozat nem válik véglegessé, akkor a határozat véglegessé válásának napjáig köteles 

folytatni azzal, hogy ha 

a) a szolgálatról az áthelyezési okiratban megjelölt nap előtt mondott le, akkor a korábbi 

székhelyen, 

b) a szolgálatról az áthelyezési okiratban megjelölt nap után mondott le, de a korábbi 

székhelyen való továbbműködését a 4. § szerint a területi kamara elnöke, illetve a MOKK 

elnöke engedélyezte és a lemondás időpontjában még a korábbi székhelyen működik, akkor a 

korábbi székhelyen, 

c) a szolgálatról az áthelyezési okiratban megjelölt nap után mondott le, és működését az új 

székhelyen már megkezdte, akkor az új székhelyen  

köteles a működését folytatni.  

(2) A szolgálatról lemondott közjegyző haladéktalanul köteles a MOKK-ot és a területi kamara 

elnökségét tájékoztatni a lemondás tényéről és a felmentéséről szóló határozat kézhezvételéről. 

 

Kamarai tagság 

 

6. § (1) A közjegyző kamarai tagsága az új székhelye szerinti területi kamaránál az áthelyezési 

okiratban megjelölt napon keletkezik, a korábbi székhelye szerinti területi kamaránál a kamarai 

tagsága – a 7. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – ezzel egyidejűleg megszűnik.  

(2) Ha az új székhely és a korábbi székhely ugyanazon területi kamara illetékességi területén 

található, a kamarai tagság folyamatos. 

 

7. § (1) Ha az új székhely és a korábbi székhely különböző területi kamarák illetékességi 

területén található, és a közjegyzőnek a korábbi székhelyén való továbbműködését a MOKK 

elnöke a 4. § szerint engedélyezi, a MOKK elnökének engedélyében megjelölt időpontig kettős 

kamarai tagság keletkezik. Ebben az esetben a közjegyző kamarai tagsága a korábbi székhelye 

szerinti területi kamaránál a továbbműködés utolsó napján szűnik meg. 

(2) A kettős kamarai tagság időtartama alatt a közjegyző a kamarai tagsághoz kapcsolódó jogait 

a korábbi székhelye szerinti területi kamaránál gyakorolhatja, itt köteles a kamarai tagsághoz 

kapcsolódó kötelezettségeit teljesíteni, s itt kell megfizetnie a kamarai hozzájárulás időarányos 

részét is. 

(3) A közjegyző új székhelyen való működésének megkezdésével kapcsolatos kamarai 

feladatok az új székhely szerint illetékes területi kamara hatáskörébe tartoznak, minden egyéb 

kamarai feladat és jogosítvány a korábbi székhely szerint illetékes területi kamara hatáskörébe 

tartozik. 

 

II. Közjegyzőhelyettes közjegyzővé történt kinevezése 

 

8. § (1) Közjegyzőhelyettes közjegyzővé történt kinevezése esetén a közjegyzőhelyettes az 

eskütétel napjáig közjegyzőhelyettesként munkaviszonyban állhat. 

(2) A közjegyzővé kinevezett közjegyzőhelyettes az eskütétel időpontjáig 

közjegyzőhelyettesként eljárhat, valamint a közjegyzőhelyettesi státusához kapcsolódó 

választott tisztségeiből eredő jogokat gyakorolhatja. 

(3) A közjegyzővé kinevezett közjegyzőhelyettes az eskütétel időpontjától kezdve köteles 

kamarai hozzájárulást fizetni. 
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III. Záró rendelkezések 

 

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

(2) Hatályát veszti  

a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 18. számú iránymutatása az új székhelyre történő 

közjegyzői kinevezés és áthelyezés esetén felmerülő egyes kérdések tárgyában,  

b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 66. számú iránymutatása az új székhelyre történő 

közjegyzői kinevezés és áthelyezés esetén felmerülő egyes kérdések tárgyában hozott 18. 

számú MOKK iránymutatás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

Budapest, 2021. június 7. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 

 

 

 


