
 

24/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat 

a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát megillető költségtérítések elszámolásáról 

 

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

(1) bekezdés 19. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamarát megillető költségtérítések elszámolásáról a következő szabályzatot adja ki: 

 

1. § (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (a továbbiakban: MOKK) megillető 

a) a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és 

az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól szóló 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: VSZNYr.) 16. §-ában meghatározott költségtérítések, valamint  

b) az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: 

Kjnp.) 12/B. §-a alapján alkalmazandó a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 

66. §-ának (4) bekezdése alapján a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 

31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Her.) 18. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 

közzétételi költségtérítés elszámolása e szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. 

(2) E szabályzat hatálya nem terjed ki a hagyatéki eljárás során fizetendő költségtérítésekre. 

 

2. § (1) A VSZNYr. 16. §-ának (2) bekezdése értelmében a vagyonjogi szerződések 

nyilvántartásába való bejegyzés költségtérítése 10 000 forint; a nyilvántartásból való lekérdezés 

költségtérítése 1000 forint. A költségtérítések a MOKK-ot illetik. 

(2) A Kjnp. 12/A. §-ában meghatározott hirdetmény nyilvántartásban való rögzítéséért és 

közzétételéért a Her. 18. §-ának (1) bekezdése alapján 2000 Ft költségtérítést kell fizetni. A 

költségtérítés a MOKK-ot illeti.  

 

3. § (1) A 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott költségtérítések összegét a közjegyzőnél 

kell – közjegyzői készkiadás módjára – megfizetni. A költségtérítések megfizetéséről a 

számviteli bizonylatot a MOKK állítja ki. 

(2) A MOKK a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a tárgyhónapban felmerült 

költségtérítések összegét tárgyhót követő hónap 11. napjáig közli a közjegyzővel. Ezzel 

egyidejűleg állítja ki és küldi meg a közjegyző részére a MOKK a számviteli bizonylatot a 

tárgyhónapban felmerült költségtérítésekről. A számviteli bizonylatot a MOKK a 

nyilvántartások adatai alapján állítja ki.  

 

4. § (1) Jelen szabályzat 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 

lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 58. számú iránymutatása a Magyar 

Országos Közjegyzői Kamarát megillető költségtérítések elszámolásáról. 

 

Budapest, 2021. június 28. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 


