
1. melléklet a 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzathoz 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 

1. Joggyakorlati idő  

Legfeljebb a pályázat beérkezését 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, egy szakjogász végzettség vagy LL.M. minősítés 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 benyújtását 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. 

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 pályázat benyújtását megelőző 10 évben betöltött szakmai bizottsági, illetve az UINL, a 

CNUE és a MOKK megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagság vehető 

figyelembe. 

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): 

 

 


