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20/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat 

a közjegyzőkkel, közjegyzőhelyettesekkel és közjegyzőjelöltekkel szemben támasztott 

követelményrendszerről, továbbképzésükről 

 

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

(1) bekezdés 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közjegyzőkkel, 

közjegyzőhelyettesekkel és közjegyzőjelöltekkel szemben támasztott követelményrendszerről, 

továbbképzésükről a következő szabályzatot adja ki: 

 

I. A továbbképzési kötelezettség 

 

1. § (1) A közjegyzői szolgáltatás színvonalának állandó emelése, a gyorsan változó 

jogszabályok naprakész ismerete és ennek érdekében a folyamatos szakmai továbbképzés a 

közjegyzői kar minden tagjának közös érdeke és egyben hivatali kötelessége. 

(2) A közjegyzői önkormányzati szervek kötelessége, hogy  

a) a közjegyzői kar tagjait segítsék és támogassák az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

teljesítésében, és 

b) az egységes követelményrendszer betartatásával garantálják a közjegyzői szolgáltatások 

magas színvonalát. 

(3) Az alkalmazó közjegyző köteles az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, 

közjegyzőjelölt és ügyviteli alkalmazott továbbképzéséről gondoskodni, valamint a 

továbbképzésen való részvételét a munkaidő terhére biztosítani olyan a mértékig, hogy az 

alaptanfolyamon, a kötelező tanfolyamon részt vegyen, illetve a 13. §-ban foglalt 

kötelezettségnek eleget tegyen. 

 

2. § A területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi kamara) elnöksége (a továbbiakban: 

területi elnökség) meghatározott továbbképzésen, tanfolyamon való részvételre kötelezheti a 

közjegyzőt, közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet (a továbbiakban együtt: kamarai tag). 

 

3. § (1) A területi elnökség a kamarai tag kérelmére rendkívüli méltánylást érdemlő esetben – 

így különösen egészségügyi, szociális okból – az adott naptári évre egészben vagy részben 

felmentést adhat a jelen szabályzatban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól. 

(2) A továbbképzési kötelezettség szünetel, ha a kamarai tag szülési szabadságon, CSED-en, 

GYED-en, GYES-en van, tartósan munkaképtelen, vagy legalább 3 hónap időtartamban fizetés 

nélküli szabadságon van. A továbbképzési kötelezettség szünetelését a területi elnökség az 

érintett bejelentése alapján állapítja meg. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti felmentést és a (2) bekezdés szerinti szünetelést a területi kamara 

tartja nyilván.  

(4) A (3) bekezdés szerinti adatokról a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: 

MOKK) Oktatási Bizottsága indokolt esetben tájékoztatást kérhet. 

 

4. § A továbbképzési kötelezettség nem terjed ki arra a közjegyzőre, akinek nyugállományba 

vonulásáig egy év van hátra. 

 

II. A továbbképzési formák 

 

5. § A továbbképzés történhet 

a) alaptanfolyam, 

b) kötelező tanfolyam, 

c) választható tanfolyam 
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keretében. 

 

6. § (1) Az alaptanfolyam célja a közjegyzői kar tagjaként való működéshez szükséges alapvető 

ismeretek elsajátítása.  

(2) Az alaptanfolyamok teljes időtartama összesen legalább 2100 perc, témakörei a következők:  

a) a közjegyzőség rövid története, a közjegyzői jogállás részletes szabályai, a közjegyzői 

felelősség szabályai, a közjegyzői szervezet; 

b) a közjegyzői etika; 

c) a közjegyzői díjszabás; 

d) a hagyatéki eljárás és az öröklési anyagi jog, a végintézkedések kivételével; 

e) a végintézkedések, halál esetére szóló egyéb jogügyletek, valamint a Végrendeletek 

Országos Nyilvántartása; 

f) az Európai Unió jogának közjegyzői szempontból releváns szabályai; 

g) a közjegyzői ügyleti okiratok (alaki szabályok); 

h) a közjegyzői ténytanúsítványok; 

i) a tulajdonátruházási szerződések, az ingatlan-nyilvántartás szabályai, a termőföldekre 

vonatkozó szabályok, bérleti szerződések; 

j) a finanszírozási szerződések, a hitelbiztosítékok, a hitelbiztosítéki nyilvántartás; 

k) a fizetési meghagyásos eljárás; 

l) a végrehajtási eljárás;  

m) az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény szabályai; 

n) a közjegyzői ügyvitel szabályai. 

(3) A 

a) közjegyzőjelölt a névjegyzékbe vételétől, 

b) közjegyzőhelyettes – ha közjegyzőhelyettesként való névjegyzékbe vétele előtt nem 

működött közjegyzőjelöltként – a névjegyzékbe vételétől, 

c) közjegyző – ha közjegyzői működésének megkezdése előtt nem működött 

közjegyzőhelyettesként vagy közjegyzőjelöltként – a közjegyzői működésének megkezdésétől 

számított 2 éven belül köteles valamennyi alaptanfolyamon részt venni. 

 

7. § (1) A kötelező tanfolyam olyan tanfolyam, amelynek megtartását valamely jogszabály-

változás teszi szükségessé, és amelyen a közjegyzői kar valamennyi tagja köteles részt venni.  

(2) A kötelező tanfolyamon való részvétel térítésmentes. 

 

8. § (1) A választható tanfolyam célja a közjegyzői kar tagjai szakmai ismereteinek bővítése. A 

választható tanfolyamon való részvétel nem kötelező.  

(2) A választható tanfolyam tárgya szerint irányulhat különösen a polgári anyagi és eljárásjog, 

a nemzetközi magánjog, a végrehajtási jog, a csőd- és felszámolásra vonatkozó szabályok, az 

adó- és illetékjogszabályok, a közjegyzői szervezetre és a közjegyzői etikára vonatkozó 

szabályok, a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárások szabályainak, a közjegyzői gyakorlat 

szempontjából releváns jogterület szabályainak, illetve a személyiségfejlesztésre, a közjegyzői 

iroda vezetése körébe tartozó ismeretek elsajátítására. 

(3) Az a kamarai tag, aki az alaptanfolyamon való részvételi kötelezettségének már eleget tett, 

a 6. § (2) bekezdése szerinti alaptanfolyamot választható tanfolyamként is elvégezheti. 

 

9. § (1) Az alaptanfolyamot és a kötelező tanfolyamot a MOKK vagy a MOKK megbízásából 

eljáró szervezet (a továbbiakban együtt: MOKK) szervezi. 

(2) A választható tanfolyamot szervezheti 

a) a MOKK, 

b) a területi kamara, 
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c) a Magyar Közjegyzők Egyesülete,  

d) a nyilvántartásba bejegyzett közjegyzőhelyettesi vagy közjegyzőjelölti társadalmi szervezet, 

e) a területi kamara bármely tagja.  

(3) A MOKK által szervezett válaszható tanfolyamnak minősül  

a) a MOKK tematikája szerinti és számonkéréssel záródó nyelvi képzés,  

b) a közjegyzői kollokvium szakmai programja, 

c) a MOKK által szervezett – a 8. § (2) bekezdése szerinti tematikájú – szakmai konferencia. 

(4) A MOKK által szervezett tanfolyamokon történő részvételt a vidéki épületeiben – vidéki 

helyszínen szervezett tanfolyam, vagy on-line távelérés útján – az észszerűség és az arányosság 

elvét figyelembe véve köteles biztosítani. 

(5) Ha a tanfolyamon való személyes részvétel közegészségügyi okból akadályba ütközik, a 

részvétel elektronikus hírközlő eszköz használata útján is biztosítható. 

 

10. § (1) A MOKK által szervezett nyelvi képzésre kamarai tag jelentkezhet. 

(2) A MOKK által szervezett nyelvi képzésre a https://start.mokk.hu internetes oldalon, hivatali 

minősített elektronikus aláírás használatával lehet jelentkezni. 

(3) A MOKK a nyelvi képzés díját átvállalja a képzés résztvevője helyett, ha a résztvevő 

a) a meghirdetett képzési alkalmak 70%-án részt vett, és a képzést lezáró vizsgán megjelent, 

vagy 

b) a jelentkezésre nyitva álló határidő előtt törli a jelentkezését. 

(4) Ha a képzés résztvevője 

a) a meghirdetett képzési alkalmak 70%-án nem vett részt, vagy a képzést lezáró vizsgán nem 

jelent meg, avagy 

b) a jelentkezését a jelentkezésre nyitva álló határidő letelte után törli, 

a MOKK részére közjegyzői hozzájárulásként 30 000 Ft-ot kell megfizetnie. 

(5) A nyelvi képzések meghirdetéséről a MOKK elektronikus levélben vagy a honlapján 

keresztül tájékoztatást küld a kamarai tagoknak. 

(6) A nyelvi képzésre legkésőbb a képzés kezdő napját megelőző 3. napig lehet jelentkezni. 

(7) A MOKK nyelvi képzésenként az első 8 fő jelentkezését fogadja el. Ha az adott nyelvi 

képzésre jelentkezők száma meghaladja a 8 főt, a 8 főn felüli jelentkezők várólistára kerülnek. 

Ha az elsőként jelentkező 8 fő valamelyike a jelentkezésre nyitva álló határidőn belül törli a 

jelentkezését, helyére a várólistán a sorban következő jelentkező kerül a képzés 

résztvevőjeként. 

(8) A jelentkezésre nyitva álló határidő leteltét követően a MOKK újabb jelentkezést nem fogad 

el, és a várólistáról nem lehet bekerülni a képzésbe résztvevőként. 

(9) A MOKK a nyelvi képzést akkor indítja el, ha arra legalább 5 fő jelentkezett. 

(10) A jelenléti ívek és a sikeres vizsga adminisztratív feldolgozását követően a MOKK a 

https://start.mokk.hu internetes oldalon rögzíti a megszerzett kreditpontokat. 

 

11. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából figyelembe vehető 

a) az alaptanfolyamon, 

b) a kötelező tanfolyamon, 

c) a MOKK által szervezett választható tanfolyamon,  

d) a 9. § (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott által szervezett és a MOKK elnöksége által 

előzetesen elismert választható tanfolyamon, 

e) a 9. § (2) bekezdésében meghatározotton kívüli képzésszervező által szervezett és a MOKK 

elnöksége által jóváhagyott képzésén (konferencián) 

való részvétel. 

(2) A MOKK elnöksége azt a tanfolyamot, képzést ismeri el, illetve hagyja jóvá, amelynek 

tematikája megfelel a 8. § (2) bekezdésének és amely – figyelemmel a tanfolyam, képzés 
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időtartamára, illetve az előadó, oktató személyére, szakmai felkészültségére – hozzájárul a 

közjegyzői kar tagjai szakmai ismereteinek bővítéséhez. 

 

III. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének egyéb módjai 

 

12. § A továbbképzési kötelezettség teljesíthető 

a) az egyetemek által szervezett szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 

eljárásjogi) szakjogászképzésben és PhD képzésben való eredményes részvétel,  

b) a közjegyzői tevékenység során hasznosítható egyéb – különösen gazdasági, 

társadalomtudományi, műszaki – felsőfokú képzettség megszerzése,  

c) legalább középfokú szóbeli, írásbeli vagy komplex idegennyelv-tudás megszerzése,  

d) a 19. § (4) bekezdése szerinti szakmai előadás tartása,  

e) a jogi szakvizsga részvizsgájának eredményes teljesítése, 

f) a MOKK szakbizottságában végzett tevékenység  

útján is. 

 

IV. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének értékelése 

 

13. § A továbbképzési kötelezettség teljesítéséért a kamarai tag a jelen szabályzatban 

meghatározott mértékű kreditpontot szerez. 

 

14. § (1) A képzési időszak alatt  

a) a közjegyzőnek, illetve a közjegyzőhelyettesnek 120 kreditpontot,  

b) a közjegyzőjelöltnek 60 kreditpontot 

kell megszereznie. 

(2) Jelen szabályzat alkalmazásában a képzési időszak egy naptári év. 

(3) Ha a továbbképzési kötelezettség a képzési időszak közben keletkezik, a továbbképzési 

kötelezettséget időarányosan kell teljesíteni azzal, hogy a közjegyző és a közjegyzőhelyettes 

esetében havonta 10 kreditpontot, a közjegyzőjelölt esetében havonta 5 kreditpontot kell 

megszerezni. Ha a továbbképzési kötelezettség hónap közben keletkezik, úgy a 15 naptári napot 

meghaladó tört hónap egész hónapnak számít.  

(4) Közjegyzőhelyettes, illetve közjegyzőjelölt részmunkaidőben történő alkalmazása esetében 

a továbbképzési kötelezettség tekintetében időarányosításra nincs lehetőség. 

(5) Az (1), illetve (3) bekezdés alapján kötelezően megszerzendő kreditponton felül az adott 

képzési időszakban megszerzett további kreditpontok a következő képzési időszakra – 

legfeljebb a következő képzési időszakban kötelezően megszerzendő kreditpontok 25%-os 

mértékéig – átvihetők.  

(6) A kreditpontok belső arányosságának biztosítása érdekében egy képzési év alatt legalább 

30 kreditpontot a MOKK által szervezett tanfolyamon való részvétellel kell megszerezni.  

(7) A (6) bekezdésben foglaltak a közjegyzői kollokvium mindkét szakmai napján való 

részvétellel is teljesíthetők.  

 

15. § (1) Kreditponttal a legalább hatvan perc időtartamú tanfolyam, képzés értékelhető.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartamba nem számítható be az utazással, regisztrációval 

eltöltött idő, továbbá ebéd- vagy egyéb szünet időtartama. 

(3) Egy tanfolyamon, illetve képzésen való részvétellel – ideértve a többnapos képzésen 

(konferencián) történő részvételt is – legfeljebb 60 kreditpont szerezhető. 

 

16. § (1) A MOKK által szervezett, legalább hatvan perc időtartamú tanfolyamon való 

részvétellel 6 kreditpont szerezhető. Hatvan percnél hosszabb tanfolyamon való részvétellel a 
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tanfolyam időtartamával arányos mértékű kreditpont szerezhető azzal, hogy a tanfolyam 

időtartamának minden további tíz perce egy kreditpontot ér.  

(2) A MOKK által szervezett nyelvi képzés teljesítése és sikeres számonkérés esetén 50 

kreditpont szerezhető.  

(3) A közjegyzői kollokvium mindkét szakmai napján történő részvétellel 30 kreditpont 

szerezhető. 

 

17. § (1) A MOKK elnöksége által elismert 

a) a területi kamara által szervezett legalább hatvan perc, 

b) a Magyar Közjegyzők Egyesülete, továbbá nyilvántartásba bejegyzett közjegyzőhelyettesi 

vagy közjegyzőjelölti társadalmi szervezet által szervezett legalább hatvan perc, 

c) a területi kamara bármely tagja által szervezett, legalább 10 fő részvételét igazoló és legalább 

120 perc  

időtartamú tanfolyamon való részvétellel a 16. § (1) bekezdése szerinti mértékű kreditpont 

szerezhető. 

(2) A MOKK elnöksége a tanfolyam elismerésekor a tanfolyamon való részvétellel 

megszerezhető kreditpont mértékét mérlegelés alapján csökkentheti, ha a tanfolyam a tárgya 

alapján a közjegyzői tevékenységhez kevésbé kapcsolódik, vagy ha az időtartam alapján adható 

kreditpont nem állna arányban a tanfolyamnak a közjegyzői tevékenységhez kapcsolódó 

relevanciájával. 

(3) A MOKK elnöksége által elismert és sikeres számonkéréssel záródó – a 16. § (2) bekezdésén 

kívüli – nyelvi képzés teljesítése és sikeres számonkérés esetén 30 kreditpont szerezhető. 

 

18. § A 9. § (2) bekezdésében meghatározotton kívüli képzésszervező által szervezett és a 

MOKK elnöksége által jóváhagyott képzésén való igazolt részvétellel az arról kiállított 

igazolásban meghatározott képzési időtartammal arányos, a 16. § (1) bekezdése szerinti 

mértékű kreditpont szerezhető. 

 

19. § (1) Szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi) 

szakjogászképzésben és PhD képzésben való eredményes részvétellel sikeres szemeszterenként 

70 kreditpont szerezhető. 

(2) A közjegyzői tevékenység során hasznosítható egyéb felsőfokú képzettség megszerzésével 

50 kreditpont szerezhető. 

(3) Államilag elismert középfokú nyelvvizsga letételével a bizonyítvány kiállításának évében 

60 kreditpont, felsőfokú nyelvvizsga letételével 100 kreditpont szerezhető. 

(4) A 11. § (1) szerinti tanfolyamon, képzésen, konferencián tartott, valamint a MOKK 

elnöksége által a 11. § (2) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jóváhagyott egyéb szakmai 

előadás tartásával 30 kreditpont, idegen nyelvű előadás tartásával 50 kreditpont szerezhető. 

(5) A képzési időszak alatt a jogi szakvizsga részvizsgájának eredményes teljesítésével 

részvizsgánként 15 kreditpont szerezhető. 

(6) A képzési időszak alatt a MOKK szakbizottságában végzett tevékenységgel 20 kreditpont 

szerezhető.  

 

V. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

 

20. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítését a területi elnökség ellenőrzi. 

(2) A területi kamara a kamarai tagok továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről a MOKK 

által rendelkezésre bocsátott informatikai alkalmazás használatával nyilvántartást vezet, amely 

kamarai tagonként és évenkénti bontásban tartalmazza 

a) azon tanfolyam, illetve képzés megnevezését, amelyen a kamarai tag részt vett, 
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b) – amennyiben az releváns – a továbbképzési kötelezettség teljesítésének 12. § szerinti egyéb 

módját, 

c) a kamarai tag által megszerzett kreditpontokat.  

(3) Ha a kamarai tag másik területi elnökség által vezetett névjegyzékbe kerül átjegyzésre, a 

korábban illetékes területi kamara a kamarai tag (2) bekezdés szerinti tárgyévi adatait átadja az 

átjegyzés után illetékes területi kamarának. 

 

21. § (1) A MOKK, a területi kamara, a Magyar Közjegyzők Egyesülete, a nyilvántartásba 

bejegyzett közjegyzőhelyettesi vagy közjegyzőjelölti társadalmi szervezet, vagy a közjegyzői 

kar bármely tagja által szervezett – a MOKK elnöksége által elismert – tanfolyam megtartását 

annak szervezője a tanfolyam kreditpont-értékének megjelölésével és a tanfolyamon való 

részvételt igazoló jelenléti ívvel együtt köteles bejelenteni azon területi kamarának, amelynek 

a tagja tanfolyamon részt vett.  

(2) A 9. § (2) bekezdésében meghatározotton kívüli képzésszervező által szervezett képzésen 

részt vett kamarai tag a képzés megtartását követően kérheti a MOKK elnökségétől a képzés 

jóváhagyását. Ha a MOKK elnöksége a képzést jóváhagyta, a kamarai tag a képzésen való 

részvételét a képzés kreditpont-értékének megjelölésével és a képzés teljesítését igazoló, a 

képzésszervező által kiállított okirattal együtt köteles bejelenteni azon területi kamarának, 

amelynek a tagja. 

(3) Ha a kamarai tag a továbbképzési kötelezettségét a 12. § szerinti egyéb módon teljesíti, ezt 

köteles bejelenteni és okirattal igazolni azon területi kamarának, amelynek a tagja. 

 

22. § (1) Ha a területi elnökség azt állapítja meg, hogy a kamarai tag a 14. § (1), illetve (3) 

bekezdése szerinti kreditpontot a lezárt képzési időszakban nem szerezte meg, határidő 

tűzésével felhívja, hogy a lezárt képzési időszakban fennálló továbbképzési kötelezettségét – a 

tárgyévi kötelezettségét meghaladóan – teljesítse. Ez esetben a tárgyévben megszerzett 

kreditpontokat először a lezárt képzési időszakban fennálló továbbképzési kötelezettségének 

teljesítéseként kell figyelembe venni mindaddig, amíg a kamarai tag a lezárt képzési időszakban 

fennálló továbbképzési kötelezettségét hiánytalanul nem teljesítette. 

(2) Ha a közjegyző, illetve közjegyzőhelyettes az (1) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat 

határidőben nem teljesíti, a lezárt képzési időszakban fennálló továbbképzési kötelezettség 

teljesítéséig a közjegyző, illetve tartós helyettesként kirendelt közjegyzőhelyettes – a 

közjegyzők működésének vizsgálatáról szóló MOKK szabályzat szerinti – vizsgálatának 

eredménye nem lehet megfelelt, és 

a) az érintett közjegyző, illetve közjegyzőhelyettes a közjegyzői vizsga eredményes letételére 

kötelezhető, vagy 

b) az érintett közjegyzővel, illetve közjegyzőhelyettessel szemben fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető. 

(3) Ha a közjegyzőjelölt az (1) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat határidőben nem 

teljesíti, vele szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

 

23. § A területi kamara elnöke évente egy alkalommal tájékoztatja a MOKK elnökét és a területi 

kamara tagságát a továbbképzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban elért összesített 

eredményekről, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról és név szerint felsorolja azon kamarai 

tagokat, akik a lezárt képzési időszakban a továbbképzési kötelezettségüket nem teljesítették. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

24. § (1) Jelen szabályzat 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. 
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(2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a 2021. szeptember 1. napja után megtartott 

továbbképzésekre kell alkalmazni. 

(3) A jelen szabályzat 6. §-a arra a kamarai tagra alkalmazandó, akinek a 6. § (3) bekezdése 

szerinti névjegyzékbe vétele, illetve közjegyzői működésének megkezdése 2021. augusztus 31. 

napját követően történt. 

 

25. § (1) A 2020. január 1. és december 31. közötti képzési időszak tekintetében a 14. §-ban 

foglaltakat nem kell teljesíteni. 

(2) A 2019. január 1. és december 31. közötti képzési időszakban, valamint a 2020. január 1. és 

december 31. közötti képzési időszakban megszerzett kreditpontok a 2021. január 1. és 

december 31. közötti képzési időszakra teljes egészében átvihetők. 

(3) A 2021. naptári évben 

a) 2021. augusztus 31-ig a kamarai tagnak nem kell kreditpontot szereznie; 

b) 2021. szeptember 1-től 2021. december 31-ig a kamarai tagnak kreditpont a 14. § (3) 

bekezdésének alkalmazásával kell szereznie azzal, hogy a 14. § (6) bekezdése nem 

alkalmazandó. 

 

26. § A 24. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kamarai tagok alaptanfolyamon való 

részvételi kötelezettségére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 16. számú iránymutatását 

kell alkalmazni azzal, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 16. számú iránymutatása  

a) 2.1. pont a) alpontja szerinti alaptanfolyamnak a jelen szabályzat 6. § (2) bekezdés g) és h) 

pontja szerinti alaptanfolyam, 

b) 2.1. pont b) alpontja szerinti alaptanfolyamnak a jelen szabályzat 6. § (2) bekezdés a) és b) 

pontja szerinti alaptanfolyam, 

c) 2.1. pont c) alpontja szerinti alaptanfolyamnak a jelen szabályzat 6. § (2) bekezdés d) és m) 

pontja szerinti alaptanfolyam, 

d) 2.1. pont d) alpontja szerinti alaptanfolyamnak a jelen szabályzat 6. § (2) bekezdés k) és l) 

pontja szerinti alaptanfolyam, 

felel meg.  

 

27. § Hatályát veszti  

a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 16. számú iránymutatása az egységes továbbképzési 

követelményrendszerről,   

b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 65. számú iránymutatása az egységes továbbképzési 

követelményrendszerről szóló 16. számú iránymutatás módosításáról, 

c) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 70. számú iránymutatása az egységes továbbképzési 

követelményrendszerről szóló 16. számú iránymutatás módosításáról, 

d) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 70. számú iránymutatása a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara által szervezett nyelvi képzések szabályairól, 

e) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 87. számú iránymutatása az egységes továbbképzési 

követelményrendszerről szóló 16. számú MOKK iránymutatás módosításáról, 

f) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 92. számú iránymutatása az egységes továbbképzési 

követelményrendszerről szóló 16. számú MOKK iránymutatás módosításáról, 

g) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 107. számú iránymutatása az egységes 

továbbképzési követelményrendszerről szóló 16. számú MOKK iránymutatás módosításáról, 

h) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 112. számú iránymutatása az egységes 

továbbképzési követelményrendszerről szóló 16. számú MOKK iránymutatás módosításáról, 

i) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 113. számú iránymutatása az egységes 

továbbképzési követelményrendszerről szóló 16. számú MOKK iránymutatás módosításáról, 
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j) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 118. számú iránymutatása az egységes 

továbbképzési követelményrendszerről szóló 16. számú MOKK iránymutatás módosításáról. 

 

Budapest, 2021. június 28. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 

 

 


