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26/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat 

a közjegyzői hozzájárulások megfizetésének és elszámolásának rendjéről 

 

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

továbbiakban: Kjtv.) 55. § (1) bekezdés 26. pontjában és a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. § a) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján, a Kjtv. 54. § (1) bekezdés m) pontjának egységes alkalmazása érdekében a következő 

szabályzatot adja ki: 

 

1. § A Kjtv. 54. § (1) bekezdés m) pontja szerinti közjegyzői hozzájárulás eseteit, mértékét és 

a közjegyzői hozzájárulás megfizetésének esedékességét a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamara (a továbbiakban: MOKK) Választmánya határozatban (a továbbiakban: választmányi 

határozat) állapítja meg.  

 

2. § A közjegyzői hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését a MOKK 

rendszeresen ellenőrzi.  

 

3. § (1) Ha a közjegyző a közjegyzői hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettségének 

a választmányi határozatban megállapított esedékességi határidőig nem tesz eleget, a közjegyző 

késedelembe esését követő 30 napon belül a MOKK felszólítja az érintett közjegyzőt a 

teljesítésre. Eredménytelen felhívás esetén a késedelembe esést követő 60 napon belül a MOKK 

újabb felszólítást küld a közjegyzőnek.  

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti két felszólítás ellenére a közjegyző a közjegyzői hozzájárulás 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a MOKK beszámítja a tartozás összegét 

a közjegyző részére járó pénzösszegbe.  

(3) A (2) bekezdés szerinti beszámítás tényéről a MOKK tájékoztatja az érintett közjegyző 

székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamara elnökségét.  

(4) A MOKK (3) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján a területi közjegyzői kamara elnöksége 

az érintett közjegyzőnél a Kjtv. 69/A. §-a szerinti célvizsgálatot rendelhet el.  

 

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

(2) Hatályát veszti  

a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 49. számú iránymutatása az archiválásról, 

b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 52. számú iránymutatása az archiválásról szóló 49. 

számú MOKK iránymutatás módosításáról, 

c) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 71. számú iránymutatása az archiválásról szóló 49. 

számú MOKK iránymutatás módosításáról, 

d) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 102. számú iránymutatása az archiválásról szóló 49. 

számú MOKK iránymutatás módosításáról. 

 

Budapest, 2021. június 28. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 

 

 


