
 

28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 

a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról12 

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 közjegyzői pályázatok benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos, 

jogszabályban nem rendezett kérdések szabályozása tárgyában a következő szabályzatot adja ki: 

1. A pályázat benyújtása 

1. § (1) A közjegyzői székhely, illetve álláshely (a továbbiakban együtt: álláshely) betöltésére kiírt 

pályázatra a pályázati anyagot (a továbbiakban: pályázat) 

a) papíralapú benyújtás esetén 

aa) annak a területi közjegyzői kamarai elnökségnek (a továbbiakban: területi elnökség) a 

postacímére, amelynek illetékességi területén a pályázattal érintett álláshely található (a 

továbbiakban: pályáztató területi elnökség) legalább ajánlott küldeményként kell megküldeni, vagy 

ab) a pályáztató területi elnökség székhelyén személyesen kell benyújtani; 

b) elektronikus benyújtás esetén a pályáztató területi elnökség - az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-

ügyintézési törvény) szerinti - elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére kell megküldeni. 

(2) A területi elnökségek postacímét és elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét a 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) a honlapján közzéteszi. 

(3) A pályázathoz melléklendő iratokat eredetben vagy hitelesített másolatban kell benyújtani. 

(4) Elektronikus benyújtás esetén 

a) a pályázatot a MOKK által rendszeresített elektronikus űrlap használatával, 

b) a pályázatot és az ahhoz melléklendő elektronikus iratokat lehetőség szerint egy elektronikus 

tárolódokumentumban elhelyezve, 

c) a pályázathoz melléklendő elektronikus iratokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott elektronikus 

dokumentumformátumban 

kell benyújtani. 

(5) Ha elektronikus benyújtás esetén a pályázó a pályázatot és az ahhoz melléklendő elektronikus 

iratokat nem egy elektronikus tárolódokumentumban elhelyezve küldi meg a pályáztató területi 

elnökségnek, a benyújtáshoz használt valamennyi elektronikus űrlapon utalni kell a többi 

elektronikus űrlapra. 

(6) Ha elektronikus benyújtás esetén a pályázó a pályázathoz melléklendő iratok egy részét 

papíralapon küldi meg a pályáztató területi elnökségnek, a benyújtáshoz használt valamennyi 

elektronikus űrlapon meg kell jelölnie, hogy mely iratokat küldte meg papíralapon. 

2. § Ha a pályázó egyidejűleg ugyanazon területi elnökség illetékességi területén lévő és 

ugyanabban vagy egyidejűleg közzétett pályázati hirdetményben meghirdetett több álláshelyre is 

pályázik, ezekre egyetlen összevont pályázatot is benyújthat, ha az a pályázatra előírt 

követelményeknek valamennyi megpályázott álláshely tekintetében megfelel; az ilyen összevont 

pályázat esetén annak a mellékleteit elegendő egy példányban benyújtani. 

 
1 A 28/2021. (XI. 21.) MOKK szabályzatot módosította 2022. február 22-i hatállyal a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és 

elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat módosításáról szóló 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat. 
2 A 28/2021. (XI. 21.) MOKK szabályzatot módosította 2023. március 1-jei hatállyal a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és 

elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat módosításáról szóló 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat. 



3. § (1) A Kjvhr. 3. § (2) bekezdés g) pontja szerinti - a pályázat elbírálása során figyelembe venni 

kért tényekről és adatokról szóló összesítés elkészítéséhez használandó - formanyomtatvány 

adattartalmát és formáját jelen szabályzat 1. melléklete állapítja meg. 

(2) A pályázó az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványon hivatkozott - a Kjtv. 17/A. § (1) 

bekezdése szerinti adatokon kívüli - adatok, illetve tények igazolására szolgáló okiratot a személyes 

meghallgatása megkezdésére kitűzött időpontig, valamint ha a személyes meghallgatásra a kitűzött 

időpontra megjelent, akkor a meghallgatása megkezdéséig még a pályáztató területi elnökség 

rendelkezésére bocsáthatja. 

4. § (1) A pályázati eljárásban hiánypótlásra felhívásnak, valamint igazolásnak nincs helye. 

(2) A pályázó a pályázat hiányait - a 3. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - legkésőbb a pályázati 

hirdetmény közzétételétől számított 30. napon pótolhatja. Ha a határidő lejárta munkaszüneti napra 

esik, a határidő az azt követő munkanapon jár le. 

2. A pályázat elbírálása 

5. § (1) A pályázat Kjvhr. 3. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeit nem tartalmazó, 

valamint a kötelező mellékletekkel el nem látott pályázat [ha annak hiányait legkésőbb a 4. § (2) 

bekezdése szerinti határidőn belül nem pótolták] érvénytelen, az elkésett pályázat pedig hatálytalan. 

A hatálytalan pályázat figyelmen kívül marad, úgy kell tekinteni, mintha azt elő sem terjesztették 

volna. 

(2) A pályáztató területi kamara elnöke a pályázat érvénytelenségéről, illetve hatálytalanságáról a 

4. § (2) bekezdése szerinti határidő lejártát követő 8 napon belül értesíti a pályázat előterjesztőjét. Ez 

ellen az értesítés ellen jogorvoslatnak helye nincs, az érvénytelenség és a hatálytalanság fennállását 

az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kinevezési javaslat hozzá érkezését 

követően, a pályázati eljárás jogszerűségének vizsgálata során értékeli. 

6. § (1) A pályáztató területi elnökség a pályázati határidő leteltétől számított 30 napon belül 

személyes meghallgatást tart, amely során meggyőződik a pályázónak a közjegyzői hivatás 

gyakorlásához szükséges felkészültségéről, elhivatottságáról, továbbá értékeli a pályaalkalmassági 

vizsgálat eredményét. 

(2) A pályáztató területi elnökség a személyes meghallgatásra az érvényes pályázatot benyújtó 

pályázókat hívja meg. A személyes meghallgatásra szóló meghívót legkésőbb a személyes 

meghallgatást 8 nappal megelőzően meg kell küldeni a pályázóknak. A személyes meghallgatásra 

szóló meghívóban a pályázót tájékoztatni kell a meghallgatás helyéről, kitűzött időpontjáról (év, 

hónap, nap, óra és perc pontossággal), valamint a szakmai felkészültsége vizsgálatára vonatkozó 

kérdések témaköreiről. 

(3) Ha a pályázó egyidejűleg ugyanazon pályáztató területi elnökség illetékességi területén lévő és 

ugyanabban vagy egyidejűleg közzétett pályázati hirdetményben meghirdetett több álláshelyre is 

pályázik, a pályáztató területi elnökség a pályázót egy alkalommal hallgatja meg, a személyes 

meghallgatás eredményét pedig valamennyi álláshelyre vonatkozó pályázat értékelése során 

figyelembe veszi. 

(4) Egészségügyi válsághelyzet, illetve a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a 

személyes meghallgatáson a pályáztató területi elnökség tagja, vagy ha azt a pályáztató területi 

elnökség a pályázó - legkésőbb a személyes meghallgatást megelőző napon benyújtott - kérelmére 

megengedte, akkor a pályázó hang- és videó kapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési 

eszköz (a továbbiakban: távközlési eszköz) útján is részt vehet. A területi elnökség e tárgyban hozott 

döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

(5) Olyan rendkívüli helyzetben, amelyben a személyes jelenléttel történő meghallgatás az 

egészséget, az életet, a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetheti, a pályáztató területi elnökség 

elrendelheti a meghallgatásnak távközlési eszköz útján történő megtartását. A pályáztató területi 

elnökségnek a meghallgatás távközlési eszköz útján történő megtartását elrendelő döntése ellen 

jogorvoslatnak helye nincs. 

(6) A pályázót a meghallgatás (4) bekezdés első fordulata és (5) bekezdés szerinti módon történő 



megtartása miatt hátrány nem érheti, ha annak feltételeiről a pályázó nem tud gondoskodni, akkor a 

feltételeket részére a pályáztató területi elnökség biztosítja. 

(7) Ha a pályázó a személyes meghallgatáson méltányolható ok - így különösen egészségi állapota, 

hatósági járványügyi intézkedés - miatt nem tud megjelenni, és a meghallgatás a (4) bekezdés 

alkalmazásával sem tartható meg, a pályáztató területi elnökség a pályázót pótmeghallgatásra hívja 

meg. A pótmeghallgatást olyan időpontban kell megtartani, hogy a pályáztató területi elnökség a 

Kjvhr. 4. § (1a) bekezdésében megállapított határidőben el tudja bírálni a pályázatokat és el tudja 

készíteni a kinevezési javaslatot; ha ez nem lehetséges, a pályáztató területi elnökség a pályázatot a 

rendelkezésére álló dokumentumok alapján értékelhető szempontok szerint értékeli. 

(8) A pályázat elbírálásában nem vehet részt a pályáztató területi elnökség azon tagja, aki az adott 

pályázaton pályázóként vesz részt. Az érintett pályázó személyes meghallgatásán nem vehet részt a 

pályáztató területi elnökség azon tagja, aki a pályázó munkáltatója vagy a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozója. Egyebekben a meghallgatás során a pályáztató 

területi elnökség bármely tagja kérdést intézhet a pályázóhoz. 

(9) A személyes meghallgatásról a pályáztató területi elnökség jegyzőkönyvet készít, amely 

tartalmazza: 

a) a személyes meghallgatás helyét, idejét, 

b) a személyes meghallgatáson résztvevő személyek azonosításához szükséges adatokat, 

c) az arra való utalást, hogy a feltett kérdéseket és a pályázónak a feltett kérdésekre adott válaszait 

a jegyzőkönyvhöz mellékelt hangfelvétel tartalmazza, 

d) minden olyan eljárási cselekményt, illetve a meghallgatáson történteket, amiből meg lehet 

állapítani, hogy a meghallgatás a szabályzatban meghatározott alaki követelményeknek megfelelt, 

e) a személyes meghallgatás értékelését, 

f) a jegyzőkönyv elkészítésének helyét és idejét, valamint 

g) a jegyzőkönyvvezető aláírását. 

Ha valamely kifejezés vagy kijelentés pontos szövege jelentős, azt szó szerint kell a 

jegyzőkönyvben rögzíteni. 

(10) A személyes meghallgatáson a pályázónak feltett kérdésekről és a pályázó által a feltett 

kérdésekre adott válaszokról a pályáztató területi elnökség hangfelvételt készít, amely a (9) bekezdés 

szerinti jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

7. § (1) Nem értékelhető a pályázó által hivatkozott olyan adat, illetve tény, amelyet a pályázó - az 

adat, illetve tény függvényében - a 3. § (2) bekezdése, illetve a 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben 

nem igazolt. 

(2) Ha a Kjtv., a Kjvhr. vagy jelen szabályzat meghatározott idő elteltét feltételként vagy 

értékelhető körülményként írja elő, e meghatározott idő csak akkor vehető figyelembe, ha a pályázati 

határidőig (azaz legkésőbb a pályázati hirdetmény közzétételét követő 30. napon; ha e határidő lejárta 

munkaszüneti napra esik, az azt követő munkanapon) letelt. 

8. § (1) A pályáztató területi elnökség az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat rangsorolja; a 

rangsort a jelen szabályzatban meghatározott értékelési szempontok szerinti pontozással - az egyes 

értékelési szempontokra adott pontszámok összegzése alapján - alakítja ki. 

(2) A pályázó pontozásában nem vehet részt a pályáztató területi elnökség azon tagja, aki a pályázó 

munkáltatója vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozója. 

(3) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók által elért pontszámokat a pályáztató területi 

elnökség a jelen szabályzat 2. melléklete szerinti táblázatban összesíti. 

3. A pályázati rangsor kialakítása során figyelembe vehető szempontok és az 

azokhoz rendelhető pontszámok 

Joggyakorlati idő 

9. § (1) A pályázónak a joggyakorlati idejét a (2)-(4) bekezdésben és a 10. §-ban foglaltak szerint 



kell értékelni. 

(2) A 

a) közjegyzői vagy közjegyzőhelyettesi joggyakorlat után évente 12 pont, de összesen legfeljebb 

120 pont; 

b) pályázat benyújtását megelőzően folytatott tartós helyettesi tevékenység esetén azonos 

álláshelyen befejezett havonta 1 pont; 

c) Kjtv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb joggyakorlat után évente 8 pont, de összesen 

legfeljebb 80 pont; 

d) közjegyzőjelölti joggyakorlat után évente 4 pont, de összesen legfeljebb 16 pont; 

e) jogi szakvizsgát megelőző állam és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött egyéb jogi 

munkakörben eltöltött joggyakorlat után évente 1 pont, de összesen legfeljebb 10 pont 

jár. 

(3) Közjegyzőhelyettesi joggyakorlatnak minősül a területi kamarában vagy a MOKK-ban 

munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, jogi szakvizsgához kötött munkakörben 

eltöltött joggyakorlati idő. 

(4) Közjegyzőjelölti joggyakorlatnak minősül a területi kamarában vagy a MOKK-ban 

munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, állam és jogtudományi egyetemi 

végzettséghez kötött munkakörben eltöltött joggyakorlati idő. 

10. §3 (1) A pályázat során joggyakorlatként a pályázat benyújtásának határidejét 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, feltéve, hogy az érintett jogviszonyt 

szabályozó törvény szerint szünetelésnek vagy felfüggesztésnek lehetett helye.4 

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

Nyelvtudás 

11. § (1) A pályázó idegen nyelvi tudását a (2)-(3) bekezdésben és a 12. §-ban foglaltak szerint kell 

értékelni. 

(2) Az élő idegen nyelvből 

a) szerzett, államilag elismert felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga esetén 17 pont; 

b) szerzett, államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 15 pont; 

c) szerzett, államilag elismert középfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga esetén 12 pont; 

d) szerzett, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 10 pont; 

e) meglévő, a pályázati határidő lejáratát megelőző egy évnél régebbi, a Kjtv. 114. §-a szerinti 

nyelvi jogosítvány esetén 6 pont, de összesen legfeljebb 12 pont; 

f) szerzett szakfordító- illetve tolmács vizsga esetén 3 pont, de összesen legfeljebb 9 pont; 

mindösszesen legfeljebb 30 pont jár.5 

(3) A pályázati hirdetményben megjelölt, az álláshelyhez tartozó illetékességi területen jelentős 

számban élő nemzetiség által használt nyelv legalább középfokú komplex nyelvvizsgával igazolt 

ismeretéért a (2) bekezdés szerinti ponton felül további 2 pont jár. 

12. § (1) Ugyanabból a nyelvből csak egy nyelvvizsga vehető figyelembe. Ha ugyanabból a 

nyelvből ennek ellenére több nyelvvizsga meglétét igazolja a pályázó, akkor a különböző pontszámot 

érő nyelvvizsgák esetén kizárólag a legmagasabb pontértékű nyelvvizsga vehető figyelembe. 

(2) A különböző nyelvekből tett több nyelvvizsga esetén a pályázónak az általa választott legfeljebb 

3 nyelvvizsga után jár pont. 

(3) Amennyiben a pályázó egy adott élő idegen nyelvből nem azonos fokozatú „A” és „B” típusú 

 
3 Megállapította az 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 1. §-a 2022. február 22-i hatállyal. 
4 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 1. §-a 2023. március 1-jei hatállyal. 
5 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 2. §-a 2023. március 1-jei hatállyal. 



nyelvvizsgával rendelkezik, akkor azt az alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő „C” típusú 

nyelvvizsgaként kell figyelembe venni. 

Tudományos eredmény, oktatói tevékenység, közjegyzői vizsga 

13. § (1) A pályázó tudományos eredményeit, oktatói tevékenységét és a közjegyzői vizsga 

részletes szabályairól szóló 5/2018. (II. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: vizsgarendelet) szerinti 

eredményes közjegyzői vizsgáját a (2)-(3) bekezdésben és a 14. §-ban foglaltak szerint kell értékelni. 

(2) A(z) 

a) állam- és jogtudományok köréből szerzett tudományos fokozatért 30 pont; 

b) állam- és jogtudományi karokon akkreditált szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú 

végzettség és LL.M. minősítés esetén a képzési időhöz igazodóan félévenként (szemeszterenként) 3 

pont, de legfeljebb 12 pont; 

c) egyéb, b) pont alá nem tartozó felsőfokú végzettségért 5 pont; 

d) felsőoktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységért szemeszterenként 2 

pont, de összesen legfeljebb 10 pont; 

e) a MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenységért 

tanfolyamonként 2 pont, de összesen legfeljebb 10 pont; 

f) a jogi hivatásrendek (bírói, ügyészi, bírósági végrehajtói, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi stb.) 

szervezett képzésének keretében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény, az 

ügyészségről szóló törvény, a bírósági végrehajtásról szóló törvény, az ügyvédi tevékenységről szóló 

törvény szerinti szervezet vagy más államhatalmi, államigazgatási, közigazgatási szerv által rendezett 

tanfolyamokon végzett oktatói tevékenységért tanfolyamonként 1 pont, de összesen legfeljebb 5 pont 

jár. 

(3) Ha a pályázó a közjegyzői vizsgát eredményesen [vizsgarendelet 13. § (3) bek.] teljesítette és a 

60 kérdésből legalább 46 kérdésre helyesen válaszolt, e vizsgája után 2 pont jár. Minden további 

helyes válasz után további 2 pont jár. Ha a pályázó 46-nál kevesebb kérdésre adott helyes választ a 

közjegyzői vizsgán, az eredményes vizsga után nem kap pontot. 

14. § (1) A pályázó részére összesen egy tudományos fokozat, megszerzett szakjogász végzettségek 

vagy LL.M. minősítések esetében összesen legfeljebb négy félév (szemeszter) és egy egyéb felsőfokú 

végzettség vehető figyelembe. Megszerzett szakjogászi végzettség és LL.M. minősítés alatt a pályázó 

által oklevél megszerzésével befejezett képzéseket kell érteni.6 

(2) Tudományos fokozatként a „Doctor of Philosophy” (PhD) fokozat, a Magyar Tudományos 

Akadémia (a továbbiakban: MTA) doktora cím, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény hatálybalépése előtt szerzett doktori fokozat, a habilitált doktor, a tudomány(ok) 

kandidátusa és a tudomány(ok) doktora cím vehető figyelembe. 

(3) Tudományos fokozatként a polgári jog, a nemzetközi magánjog és a polgári eljárásjog területén 

szerzett tudományos fokozatot lehet értékelni. 

(4) Ha a tudományos fokozat (2)-(3) bekezdés szerinti értékelése a pályáztató területi elnökség 

számára kétséges, beszerezheti az MTA, illetőleg a végzettséget igazoló okiratot kiállító intézmény 

állásfoglalását, a pályáztató területi elnökség annak figyelembevételével dönt arról, hogy a 

tudományos fokozat megfelel-e a (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak. 

(5) A 13. § (2) bekezdés d), e) és f) pontjában meghatározott oktatói tevékenység értékelése során 

a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10 naptári évben a polgári jog, a nemzetközi magánjog 

és a polgári eljárásjog területén végzett oktatói tevékenység vehető figyelembe.7 

(6) Amennyiben a pályázó a 13. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazását kívánja, úgy nem kaphat 

pontot a 13. § (2) bekezdés d) pontja alapján. Amennyiben a pályázó a 13. § (2) bekezdés d) pontja 

alkalmazását kívánja, úgy nem kaphat pontot a 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján. 

(7) 8  Ha a pályázó több közjegyzői vizsgát tett eredményesen a vizsgarendelet 17. § (1) 

 
6 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 3. § (1) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
7 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 3. § (2) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
8 Módosította az 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 2. § a) pontja 2022. február 22-i hatállyal. 



bekezdésében meghatározott határidőn belül, úgy az általa választott - és igazoltan megszerzett - 

vizsga eredménye 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. 

(8) A jogi oktatói tevékenység akkor minősül rendszeresnek, ha a pályázó legalább egy teljes 

féléven (szemeszteren) át, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat 

polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi tárgyat. A pályázónak ezt a tényt a 

tanszékvezető (intézményvezető) által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia. A töredék 

szemeszter nem vehető figyelembe, a megkezdett, de be nem fejezett félévek nem számíthatók össze. 

(9) A szakjogász végzettség és az LL.M. minősítés tekintetében a képzés időtartamát (a 

félévek/szemeszterek számát) hitelt érdemlő módon kell igazolni. 

(10) A 13. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott oktatói tevékenységet a MOKK, az f) 

pontjában meghatározott oktatói tevékenységet a szervező intézmény igazolja. 

Publikáció 

15. § A pályázó tudományos publikációit a (2) bekezdésben és a 16. §-ban foglaltak szerint kell 

értékelni. 

(2) A pályázónak 

a) az általa írt önálló monográfiáért 15 pont; 

b) az általa társszerzőként írt monográfiáért 8 pont; 

c) az MTA IX. osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottsága által „A” kategóriába sorolt 

folyóiratban megjelent publikációjáért írásonként 5 pont; 

d) az MTA IX. osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottsága által „B” kategóriába sorolt 

folyóiratban megjelent publikációjáért írásonként 4 pont; 

e) az MTA IX. osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottsága által „C” kategóriába sorolt 

folyóiratban megjelent publikációjáért írásonként 3 pont; 

f) az MTA IX. osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottsága által „D” kategóriába sorolt 

folyóiratban megjelent publikációjáért írásonként 1 pont; 

g) a Közjegyzők Közlönyében 2013. március 1-je után megjelent publikációért, valamint a 

Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft. által kiadott tanulmánykötetben megjelent publikációért 

írásonként 4 pont 

jár. 

16. § (1) A 15. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a pályázó által kiválasztott egy-egy monográfia 

vehető figyelembe. 

(2) A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írott monográfia kizárólag akkor vehető 

figyelembe, ha polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi tárgyú, legalább 5 ív 

terjedelmű (társszerzőként írott monográfia esetén a pályázó által írt műrészlet legalább 5 ív 

terjedelmű), és azt jogi szakkönyvek kiadására szakosodott könyvkiadó jelentette meg, vagy ha nem 

ilyen könyvkiadó jelentette meg, azt a 14. § (2) bekezdésében meghatározott fokozattal rendelkező 

személy vagy - ilyen hiányában - a MOKK által kijelölt szerv vagy személy a véleményében (a 

továbbiakban: lektori vélemény) a közjegyzői pályázaton való felhasználásra - a mű szakmai 

színvonala alapján - elfogadhatónak nyilvánította. A MOKK által kijelölt szerv vagy személy által 

végzett véleményeztetés díja 10 000 Ft szerzői ívenként, melyet a pályázó köteles a MOKK által 

megjelölt bankszámlaszámra előzetesen megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a mű nem vehető 

figyelembe. 

(3) Társszerzős monográfia esetén csak a pályázó által írt rész (részek) véleményezése szükséges, 

feltéve, ha a műből egyértelműen kitűnik, hogy mely részek erednek a pályázótól. 

(4) PhD fokozat megszerzéséhez írt és monográfiaként kiadott doktori értekezés (disszertáció) 

elfogadásához külön lektori vélemény csatolása nem szükséges. 

(5) Jogi szakkönyvek kiadására szakosodott könyvkiadó alatt érteni kell a Közjegyzői Akadémia 



Nonprofit Kft.-t, valamint az egyetemek állam- és jogtudományi, illetve társadalomtudományi 

karainak kiadóit is. 

(6) A több részletben megjelenő írás (részletekben megjelenő szerzői mű) egy publikációnak számít 

akkor is, ha az egyes részletek más-más kiadványban jelennek meg. 

(7) A 15. § (2) bekezdés c)-g) pontjai alapján összesen legfeljebb 5 publikált írás után jár pont, a 

pontozás során a folyóiratnak a publikáció megjelenésének napján hatályos - az MTA által közzétett 

- besorolása veendő figyelembe. 

(8) A publikált írás kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű. 

Kamarai tevékenység 

17. § (1) A pályázó kérelmére a működésének helye szerint illetékes területi kamarában – erre való 

hivatkozása esetén más területi kamarában – végzett tevékenységét a működésének helye szerint 

illetékes területi elnökség, a MOKK-ban végzett tevékenységét a MOKK elnöke értékeli.9 

(2) Ha a pályázó közjegyző vagy közjegyzőhelyettes a pályáztató területi elnökség illetékességi 

területén működik, a pályázat elbírálásával egyidejűleg a pályáztató területi elnökség a pályázó 

kérelmére a területi kamarában végzett, munkaviszonyon, valamint munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyon túli munkájáról részletes írásbeli értékelést ad, és azt 0-30 pontig terjedő pontszámmal 

értékeli.10 

(3) Ha a pályázó közjegyző vagy közjegyzőhelyettes nem a pályáztató területi elnökség 

illetékességi területén működik, a pályázó kérelmére a pályázónak a területi kamarájában végzett, 

munkaviszonyon, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon túli munkájáról a 

működésének helye szerinti területi kamara elnöksége ad részletes írásbeli értékelést és annak alapján 

0-30 pontig terjedő pontszámot.11 

(4) A (2)-(3) bekezdés alkalmazása során 

a) a területi elnökségi tagságért évente 4 pont, de legfeljebb 8 pont; 

b) a területi kamarában ellátott számvizsgálói tisztségért, illetve a területi kamara által létrehozott 

bizottságban betöltött tagságért évente 2 pont, de legfeljebb 6 pont;12 

c) a területi kamarában végzett oktatási tevékenységért 1-10 pont; 

d) a területi kamarában végzett egyéb társadalmi munkáért (pl. egyesületi munka, alapítványokban 

végzett munka, kulturális és sport tevékenység) 1-10 pont;13 

e) a területi kamara által kiemelt jelentőségűnek ítélt ügytípusban való eljárásért, közreműködésért 

1-5 pont; 

f) a közjegyzőhelyettesnek az alkalmazó közjegyzőtől eltérő közjegyzőhöz való területi elnökség 

általi kirendeléséért 1-5 pont; 

g) állandó helyettesítésért naptári évenként – ha a tényleges helyettesítés időtartama egy adott 

naptári évben összesen a 20 munkanapot eléri – 2 pont, de legfeljebb 6 pont;14 

h) belföldi vagy külföldi szakmai rendezvényen a területi kamara képviseletéért, illetve előadás 

tartásáért rendezvényenként 2 pont, de legfeljebb 4 pont;15 

i) a területi kamara által szervezett rendezvénnyel kapcsolatos szervezési tevékenységért 

rendezvényenként 1 pont, de legfeljebb 2 pont;16 

j) a területi kamara számára tanulmány, állásfoglalás készítéséért, kérdőív megválaszolásáért 

(amely nem a szakbizottsági feladatok közé tartozik és nem minősül publikációnak), jogeset rövid 

ismertetéséért, feldolgozásáért tanulmányonként, állásfoglalásonként, kérdőívenként, illetve 

 
9 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (1) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
10 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (1) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
11 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (1) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
12 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (2) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
13 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (3) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
14 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (4) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
15 Megállapította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (5) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
16 Megállapította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (5) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 



jogesetenként 1 pont, de összesen legfeljebb 5 pont17 

jár. 

(5) A pályázónak a MOKK-ban végzett, munkaviszonyon, valamint munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyon túli munkájáról a pályázó kérelmére a MOKK elnöke ad részletes írásbeli értékelést és 

annak alapján 0-30 pontig terjedő pontszámot.18 

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása során 

a) a MOKK szerveiben vagy a MOKK által alapított szervezetben betöltött, legalább egy éves 

tisztség viseléséért tisztségenként évente 1 pont, de legfeljebb 5 pont; 

b) a médiában vállalt szereplésért (interjú, nyilatkozat), a MOKK által kiadott folyóirat 

szerkesztőbizottságában való részvételért, az ilyen folyóiratnak végzett lektorálási tevékenységért a 

megjelenés, részvétel, lektorálás arányában 1-7 pont; 

c) belföldi vagy külföldi szakmai rendezvényen a MOKK képviseletéért, illetve előadás tartásáért 

rendezvényenként 2 pont, de legfeljebb 8 pont;19 

d) a MOKK által szervezett rendezvénnyel kapcsolatos szervezési tevékenységért 

rendezvényenként 1 pont, de legfeljebb 4 pont;20 

e) a MOKK képviseletéért belföldi vagy külföldi sportrendezvényen, a MOKK-ban végzett egyéb 

társadalmi munkáért (pl. egyesületi munka, alapítványokban végzett munka, kulturális és sport 

tevékenység) 1-10 pont;21 

f) a MOKK számára tanulmány, állásfoglalás készítéséért, kérdőív megválaszolásáért (amely nem 

a szakbizottsági feladatok közé tartozik és nem minősül publikációnak), jogeset rövid ismertetéséért, 

feldolgozásáért tanulmányonként, állásfoglalásonként, kérdőívenként, illetve jogesetenként 1 pont, 

de összesen legfeljebb 5 pont; 

g) társadalmi szervezetben vagy kormányzati munkacsoportban a MOKK képviseletéért 

szervezetenként 1 pont, de összesen legfeljebb 5 pont; 

h) a közjegyzői vizsga kérdéseinek fejlesztéséért és aktualizálásáért (ha a kérdés a közjegyzői 

vizsga adatbázisába bekerül) 50 kérdésenként 1 pont, de összesen legfeljebb 5 pont; 

i) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10 naptári évben a MOKK mellett működő 

szakbizottságban betöltött tagságért, az UINL-ben, a CNUE-ban és a MOKK megbízásából más 

nemzetközi bizottságban betöltött tagságért évente 2 pont22 

jár. 

(7) A pályázó az értékelés iránti kérelmét a működésének helye szerint illetékes területi elnökség, 

valamint a MOKK elnöke részére legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 8. 

munkanapig nyújtja be. A határidő elmulasztása esetén a kamarai igazolás kiadásának nincs helye.23 

 

Személyes meghallgatás 

18. § 24  A személyes meghallgatás eredményeként legfeljebb 135 pont szerezhető, mely a 

személyes jellemzők és a szakmai felkészültség értékelésének pontozásából tevődik össze. 

19. § (1)25 A személyes meghallgatás során a pályáztató területi elnökség a pályázót a személyes 

jellemzők alapján 1-25-ig terjedő pontszámmal értékeli az alábbi szempontok alapján: 

a) megjelenés (1-5 pont), 

b) szóbeli kifejezőkészség (1-10 pont), 

c) anyagi és erkölcsi megbízhatóság (1-10 pont), 

 
17 Megállapította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (5) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
18 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (6) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
19 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (7) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
20 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (7) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
21 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (7) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
22 Megállapította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (8) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
23 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 4. § (9) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 
24 Módosította az 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 2. § b) pontja 2022. február 22-i hatállyal. 
25 Módosította az 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 2. § c) pontja 2022. február 22-i hatállyal. 



d)26 

(2) A személyes meghallgatás során a pályázó által benyújtott, a közjegyzői tevékenység 

megkezdésével járó kiadások fedezésére, valamint a közjegyzői iroda tárgyi és személyi feltételeire 

vonatkozó, a várható bevételeket, kiadásokat és ügyforgalmat is elemző gazdasági tervet a pályáztató 

területi elnökség 1-10-ig terjedő pontszámmal értékeli. 

20. § (1) A személyes meghallgatás során a pályázó szakmai felkészültségét a következő 

témakörökhöz tartozó kérdésekre adott válaszok alapján kell értékelni: 

a) a közjegyzőség története, a közjegyzői jogállás szabályai, a közjegyzői felelősség szabályai, a 

közjegyzői szervezet, a közjegyzői etika, a közjegyzői díjszabás, a közjegyzői ügyvitel szabályai; 

b) a hagyatéki eljárás és az öröklési anyagi jog, az európai öröklési jog, valamint a Végrendeletek 

Országos Nyilvántartása; 

c) a fizetési meghagyásos eljárás és az európai fizetési meghagyásos eljárás; 

d) a végrehajtási eljárás, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 

szabályai, az Európai Unió jogának közjegyzői szempontból releváns szabályai; 

e) a közjegyzői okiratok és a Ptk. 

(2) A szakmai felkészültség értékelése körében témakörönként 20 pont, összesen 100 pont 

szerezhető. 

4. A kinevezési javaslat és a pályázati anyag felterjesztése 

21. § (1) A pályáztató területi elnökség a kinevezési javaslatot és a hozzá csatolandó pályázati 

anyagokat (ideértve az érvénytelen és hatálytalan, továbbá a visszavont pályázatokat is), valamint a 

személyes meghallgatásról készült jegyzőkönyvet a kinevezési javaslat elkészítésétől számított 5 

napon belül elektronikus úton megküldi a MOKK elnökének a MOKK – E-ügyintézési törvény 

szerinti – elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségére.27 

(2) A pályáztató területi elnökség a papíralapon benyújtott pályázatról, illetve a pályázat papíralapú 

mellékletéről elektronikus másolatot készít, és azt az elnök vagy elnökhelyettes hivatali elektronikus 

aláírással látja el. 

(3) A MOKK a pályázati anyagokat a beérkezésüktől számított 30 napon belül formai szempontból 

ellenőrzi. Az ellenőrzése nem terjed ki a szakmai értékelés felülbírálatára. 

(4) Szükség esetén a MOKK elnöke felhívja a pályáztató területi elnökséget a hiányzó iratok 

pótlására, az e szabályzatnak megfelelő pályázati anyagok szolgáltatására. 

(5) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzést, illetve a hiányok (4) bekezdés szerinti pótlását követően a 

kinevezési javaslatot és a pályázati anyagokat a MOKK elnöke elektronikus úton felterjeszti a 

miniszternek. 

5. Záró rendelkezések 

22. § (1) Jelen szabályzat 2021. október 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 

követően kiírt pályázatok benyújtására és elbírálására kell alkalmazni. 

(2) E szabályzatnak a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) 

MOKK szabályzat módosításáról szóló 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzattal (a továbbiakban: 

Módsz.) módosított rendelkezéseit a Módsz. hatályba lépését követően meghirdetett pályázatok 

benyújtására és elbírálására kell alkalmazni.28 

Siófok, 2021. október 21. 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 
26 Hatályon kívül helyezte az 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 3. § a) pontja 2022. február 22-i hatállyal. 
27 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 5. §-a 2023. március 1-jei hatállyal. 
28 Megállapította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 6. §-a 2023. március 1-jei hatállyal. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 

 

1. Joggyakorlati idő  

Legfeljebb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10 éven belüli joggyakorlat vehető 

figyelembe. 

Közjegyzői joggyakorlat:  év hó 

Közjegyzőhelyettesi joggyakorlat:   év hó 

A területi kamarában vagy a MOKK-ban, 

munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, 

jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött 

joggyakorlat:  

 év hó 

Tartós helyettesi tevékenység:   

A Kjtv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb 

joggyakorlat: 
 év hó 

Közjegyzőjelölti joggyakorlat:  év hó 

A területi kamarában vagy a MOKK-ban, 

munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, 

állam és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött 

munkakörben eltöltött joggyakorlat: 

 év hó 

Jogi szakvizsgát megelőző, állam és jogtudományi 

egyetemi végzettséghez kötött egyéb jogi munkakörben 

eltöltött joggyakorlat: 
 év hó 

 

2. Nyelvtudás 

Legfeljebb 3 nyelvvizsga vehető figyelembe különböző nyelvekből. 

felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga: nyelvből 

felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga: nyelvből 

középfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsga: nyelvből 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga: nyelvből 

felsőfokú „A” vagy „B” típusú nyelvvizsga + középfokú 

„A” vagy „B” típusú: 
nyelvből 

egy évnél régebbi, a Kjtv. 114. §-a szerinti nyelvi 

jogosítvány: 
nyelvből 

szakfordító- illetve tolmács vizsga: nyelvből 

 

3. Tudományos eredmény, oktatói tevékenység, közjegyzői vizsga 

Egy tudományos fokozat, megszerzett szakjogász végzettségek vagy LL.M. minősítések esetében 

összesen legfeljebb négy félév (szemeszter) és egy egyéb végzettség vehető figyelembe.  

A pályázó választása szerint vagy egy tudományos fokozat, vagy a 13. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

oktatói tevékenység vehető figyelembe. 

A pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10 évben végzett oktatói tevékenység vehető 

figyelembe. 

Ha a pályázó több közjegyzői vizsgát tett eredményesen a vizsgarendelet 17. § (1) bekezdésében 

meghatározott határidőn belül, 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. 

 
29 Módosította az 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 2. § d)-e) pontja és 3. § b) pontja 2022. február 22-i hatállyal. 
30 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 7. § (1) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 



Állam- és jogtudományok köréből – polgári jogi, 

nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi területen – 

szerzett tudományos fokozat  

(a fokozat megszerzését igazoló intézmény megnevezése, 

az okirat száma, kiállításának időpontja): 

  

Állam- és jogtudományi karokon akkreditált szakjogász 

képzésben megszerzett felsőfokú végzettség vagy LL.M. 

minősítés  

(a végzettség vagy minősítés megszerzését igazoló 

intézmény megnevezése, az okirat száma, kiállításának 

időpontja): 

  

Egyéb felsőfokú végzettség  

(a végzettség megszerzését igazoló intézmény 

megnevezése, az okirat száma, kiállításának időpontja): 

  

Közjegyzői vizsga 

(a vizsga letételét igazoló okirat/tanúsítvány száma, 

kiállításának időpontja): 

  

Felsőoktatási intézményben végzett rendszeres jogi 

oktatói tevékenység: 
  

A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon 

végzett oktatói tevékenység 

(a tanfolyam megnevezése, megtartásának időpontja): 

  

A jogi hivatásrendek (bírói, ügyészi, bírósági végrehajtói, 

ügyvédi, kamarai jogtanácsosi stb.) szervezett képzésének 

keretében tartott a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

szóló törvény, az ügyészségről szóló törvény, a bírósági 

végrehajtásról szóló törvény, az ügyvédi tevékenységről 

szóló törvény szerinti szervezet vagy más államhatalmi, 

államigazgatási, közigazgatási szerv által rendezett 

tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység: 

 

 

4. Publikáció 

Egy-egy önálló vagy társszerzőként írt monográfia, és legfeljebb öt – a 15. § (2) bekezdés c)-g) 

pontjai szerinti – publikáció vehető figyelembe. 

A pályázó által írt önálló monográfia:   

Társszerzőként írt monográfia:   

MTA IX. osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottsága 

által „A”, „B” „C” vagy „D” kategóriába sorolt 

folyóiratban megjelent publikáció 

(a szakmai lap megnevezése, MTA szerinti besorolása, 

megjelenés időpontja, a publikáció címe): 

                            

  

A Közjegyzők Közlönye 2013. március 1. után megjelent 

számában, továbbá a Közjegyzői Akadémia Nonprofit 

Kft. által kiadott tanulmánykötetben megjelent publikáció 

(a szakmai lap megnevezése, MTA szerinti besorolása, 

megjelenés időpontja, a publikáció címe): 

 

 

 

5. Kamarai tevékenység 

A területi kamarában végzett tevékenység, a MOKK-ban végzett tevékenység, valamint a pályázat 

benyújtásának határidejét megelőző 10 évben szakmai bizottsági, illetve az UINL, a CNUE és a 

MOKK megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagság vehető figyelembe. 



Területi kamarában végzett tevékenység (a 

területi kamara megnevezése, a tagság 

időtartama): 

 

MOKK-ban végzett tevékenység (a 

szervezeti egység megnevezése, a tagság 

időtartama): 

 

A MOKK mellett működő szakmai 

bizottságban betöltött tagság (a szakbizottság 

megnevezése, a tagság időtartama): 

 

Az UINL, a CNUE és a MOKK 

megbízásából más nemzetközi bizottságban 

betöltött tagság (a szakbizottság 

megnevezése, a tagság időtartama): 
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Pályázó neve 

 

Joggyakorlati 

idő 

 

Nyelvtudás 

 

Tudományos 

eredmény 

 

Publikáció 

 

Kamarai 

tevékenység 

 

Személyes 

meghallgatás 

 

Összes 

pontszám 

 

Névsor szerint 

- közjegyző pályázók 

- közjegyzőhelyettes 

pályázók 

- egyéb jogi munkakörből 

pályázók 

 

 

 

Közjegyzői, 

közjegyzőhelyettesi 
joggyakorlat – évente 12 pont, 

max. 120 pont 

 
Tartós helyettesi tevékenység 

– havonta 1 pont 

 
Kjtv. 17. § (2) bekezdésében 

meghatározott (jogi 

szakvizsgát követő) 
joggyakorlat – évente 

8 pont, max. 80 pont 

 
Közjegyzőjelölti joggyakorlat 

– évente 4 pont, max. 16 pont 

 

Jogi szakvizsgát megelőző 

egyéb joggyakorlat – évente 1 

pont, max. 10 pont 
 

(a pályázat benyújtásának 

határidejét megelőző 10 
éven belüli joggyakorlat 

vehető figyelembe) 

 

Felsőfokú jogi szaknyelvi 

nyelvvizsga – 17 pont 
 

Felsőfokú (C1) komplex 

nyelvvizsga – 15 pont 
 

Középfokú jogi szaknyelvi 

nyelvvizsga – 12 pont 
 

Középfokú (B2) komplex 

nyelvvizsga – 10 pont 
 

Egy évnél régebben 

megszerzett nyelvi 
jogosítvány – 6 pont, max. 12 

pont 

 

Szakfordító- illetve tolmács 

vizsga – 3 pont, max. 9 pont 

 
(fentiekre mindösszesen 30 

pont jár) 

 
Legalább középfokú komplex 

nyelvvizsgával igazolt 

nemzetiségi nyelv-ismeret – 
további 2 pont 

 

(max. 3 nyelvvizsga vehető 
figyelembe) 

 

 

1. Tudományos fokozat 

állam- és jogtudományok 
köréből szerzett – 30 pont; 

 

2. Szakjogász végzettség, 
LL.M. minősítés – 

félévenként 3 pont, max. 12 

pont 
 

3. Egyéb felsőfokú végzettség 

– 5 pont 
 

4. Felsőoktatási intézményben 

végzett rendszeres jogi oktatói 
tevékenység – 

szemeszterenként 2 pont, 

max. 10 pont 

 

5. MOKK által szervezett és 

elismert tanfolyamokon 
végzett oktatói tevékenység – 

tanfolyamonként 2 pont 

max 10 pont 
 

6. Jogi hivatásrendek 

szervezett képzésén végzett 
oktatói tevékenység – 

tanfolyamonként 1 pont, max. 

5 pont 
 

7. Közjegyzői vizsga – 2-30 
pont 

 

(az 1. és 4. vagylagosan 
alkalmazandó) 

 

Önálló monográfia – 

15 pont 
 

Társszerzőként írt monográfia 

8 pont 
 

(max. 1 monográfia vehető 

figyelembe) 
 

Tudományos folyóiratban 

megjelent publikáció – 
írásonként 5, 4, 3 vagy 1 pont 

 

(max. 5 publikáció vehető 
figyelembe) 

 

 

Területi kamarában végzett 

tevékenység – 
0-20 pont 

 

MOKK-ban végzett 
tevékenység – 

0-30 pont 

 
Szakbizottsági tagság, UINL, 

CNUE, más nemzetközi 

bizottsági tagság – 
évente 2 pont 

 

(max. a pályázat 
benyújtásának határidejét 

megelőző 10 évben betöltött 

tagság vehető figyelembe) 

 

 

Személyes jellemzők – 1-30 

pont 
 

Gazdasági terv – 1-10 pont 

 

Szakmai felkészültség – 

témakörönként 0-20 pont, 

max. 100 pont 

 

 

 

 

 
31 Módosította az 1/2022. (II. 21.) MOKK szabályzat 2. § f) pontja 2022. február 22-i hatállyal. 
32 Módosította a 2/2023. (II. 24.) MOKK szabályzat 7. § (2) bekezdése 2023. március 1-jei hatállyal. 


