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1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 

a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK 

szabályzat módosításáról 

 

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

továbbiakban: Kjtv.) 55. § (1) bekezdés 26. pontjában és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 

törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kjvhr.) 6/B. §-

ában foglalt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot adja ki: 

 

1. § A közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK 

szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) 10. §-a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § (1) A pályázat során joggyakorlatként a pályázat beérkezését megelőző 10 éven belüli 

joggyakorlati idő vehető figyelembe, amibe nem számít bele az adott joggyakorlattal érintett 

jogviszonyt szabályozó törvény szerinti szünetelés és felfüggesztés ideje. A joggyakorlati idő 

igazolására szolgáló okiratnak ki kell terjednie arra, hogy a pályázó a joggyakorlattal érintett 

jogviszony fennállása alatt állt-e szünetelés, illetve felfüggesztés hatálya alatt, s ha igen, 

mikortól meddig állt szünetelés, illetve felfüggesztés hatálya alatt. 

(2) Tört évnyi joggyakorlati időtartam esetén csak az év arányos része vehető figyelembe.” 

 

2. § A szabályzat  

a) 14. § (7) bekezdésében a „létételét” szövegrész helyébe a „letételét” szöveg; 

b) 18. §-ában a „140” szövegrész helyébe a „135” szöveg; 

c) 19. § (1) bekezdésének bevezető szövegében az „1-30-ig” szövegrész helyébe az „1-25-ig” 

szöveg; 

d) 1. mellékelt 1. pontja bevezető szövegében a „15 naptári év alatti 10 év” szövegrész helyébe 

az „a pályázat beérkezését megelőző 10 éven belüli” szöveg; 

e) 1. mellékelt 3. pontja bevezető szövegében az „a legkésőbb tett eredményes vizsga vehető 

csak figyelembe” szövegrész helyébe az „az általa választott és igazoltan megszerzett vizsga 

vehető figyelembe; ha a pályázó nem választott vagy nem igazolta az általa figyelembe venni 

kért vizsga letételét és eredményét, úgy a pályáztató területi elnökség a pályázó által igazolt 

eredményes vizsgák közül azt veszi figyelembe, amely alapján a legmagasabb pontszám 

adható” szöveg; 

f) 2. mellékletébe foglalt táblázat Joggyakorlati idő elnevezésű oszlopában a „15 naptári év alatt 

max. 10 év” szövegrész helyébe az „a pályázat beérkezését megelőző 10 éven belüli” szöveg; 

g) 2. mellékletébe foglalt táblázat Személyes meghallgatás elnevezésű oszlopában az „1-30” 

szövegrész helyébe az „1-25” szöveg 

lép. 

 

3. § Hatályát veszti a szabályzat  

a) 19. § (1) bekezdés d) pontja; 

b) 1. melléklet 1. pontja alatti táblázatban a „Tartós helyettesi tevékenységet lezáró, e 

tevékenységet kedvezően értékelő éves működési vizsgálat:” és a „Fizetés nélküli és rendkívüli 

szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély és a táppénz 

időtartama:” szövegrész. 

 

4. § Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően kiírt pályázatok benyújtására és elbírálására kell alkalmazni. 

 

Budapest, 2022. február 21. 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 


