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27/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 

a közjegyzőkkel, közjegyzőhelyettesekkel és közjegyzőjelöltekkel szemben támasztott 

követelményrendszerről, továbbképzésükről szóló 20/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat 

módosításáról 

 

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

(1) bekezdés 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot adja ki: 

 

 

1. § A közjegyzőkkel, közjegyzőhelyettesekkel és közjegyzőjelöltekkel szemben támasztott 

követelményrendszerről, továbbképzésükről szóló 20/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat (a 

továbbiakban: szabályzat) 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A MOKK által szervezett  

a) alaptanfolyamokon történő részvételt  

aa) a 8. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kamarai tag részére, és 

ab) a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a 6. § (3) bekezdésének hatálya alá 

tartozó kamarai tag részére is, valamint 

b) választható tanfolyamon történő részvételt 

a MOKK elektronikus hírközlő eszköz használata útján is biztosítja.” 

 

2. § A szabályzat 10. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(11) A nyelvi képzésen való részvételt a MOKK elektronikus hírközlő eszköz használata útján 

is biztosítja.” 

 

3. § A szabályzat 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából figyelembe vehető a MOKK által 

szervezett vagy a MOKK elnöksége által elismert, sikeres számonkéréssel záródó nyelvi képzés 

teljesítése is.” 

 

4. § (1) A szabályzat 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A 2021. január 1. és december 31. közötti képzési időszak tekintetében a 14. §-ban 

foglaltakat nem kell teljesíteni.” 

 

(2) A szabályzat 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) A kamarai tagnak kreditpontot 2022. január 1-től kell szereznie.” 

 

5. § A szabályzat 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § számozása (1) 

bekezdésre módosul: 

 

„(2) Ha a 24. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kamarai tagnak az alaptanfolyamon való 

részvételi kötelezettségére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 16. számú 

iránymutatásában előírt határidő a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, de jelen 

szabályzat hatálybalépése előtt járt le, a kamarai tag az alaptanfolyamon való részvételi 

kötelezettségének jelen szabályzat hatálybalépésétől számított 1,5 éven belül kell eleget tennie.” 
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6. § Jelen szabályzat 2021. október 22. napján lép hatályba. 

 

Siófok, 2021. október 21. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 


