
A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a 

Tata székhelyű közjegyzői állás betöltésére 

 

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 

törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek. 

 

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki: 

1) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más államnak az állampolgára, vagy az Európai Unió és 

tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes 

állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy, 

2) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt, 

3) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga 

előfeltételének megfelel, 

4) a jogi szakvizsgát letette, 

5) legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol (említett gyakorlatnak megfelel a 

legalább 3 éves bírói, ügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a 

jogi szakvizsga megszerzését követően központi közigazgatási szervnél közigazgatási, 

illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett kormánytisztviselői, illetve 

köztisztviselői gyakorlat; a jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett 

alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél 

ítélkezési vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő gyakorlat), 

6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya 

alatt, 

7) eredményes közjegyzői vizsgát tett, és 

8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta. 

 

Nem nevezhető ki közjegyzővé az, 

1) aki büntetett előéletű, 

2) aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 

3) akinek a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős 

ügydöntő határozatban megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez 

fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól: 

- szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó 

szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, 

- szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó 

szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, 

- szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 

szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, 

- szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés 

beálltától számított öt évig, 

- gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés 

esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, 

4) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést 

megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig, 

5) akit a közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel 

sújtott, a határozat jogerőre emelkedésétől számított tíz évig, 

6) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan, 



7) aki életmódja vagy magatartása miatt a közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges 

közbizalomra érdemtelen, 

8) akivel szemben a Kjtv. 7. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem 

vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti. 

 

Az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét a pályázatot 

meghirdető területi kamara elnöksége a pályázat elbírálása keretében vizsgálja. 

 

A pályázatot a Budapesti Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani 

postai úton vagy személyesen: 

1016 Budapest, Naphegy u. 33. II/5. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

a pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap., azaz 

2019. január 18. napja. 
 

 

A pályázathoz mellékelni kell a következőket: 
1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy a tulajdonos 

arcképét és aláírását tartalmazó vezetői engedély hiteles másolata, illetve a lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány hiteles másolata.  

2)  Annak igazolására szolgáló okirat, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya 

alatt. 

3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata. 

4) Jogi szakvizsga bizonyítvány hiteles másolata. 

5) A legalább hároméves közjegyző-helyettesi gyakorlatot (illetve az annak megfelelő 

legalább hároméves bírói, ügyészi, ügyvédi, (kamarai) jogtanácsosi vagy közjegyzői 

működést; a jogi szakvizsga megszerzését követően központi közigazgatási szervnél 

közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett kormánytisztviselői, 

illetve köztisztviselői gyakorlatot; a jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett 

alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél ítélkezési 

vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő gyakorlatot) igazoló okirat. 

6) Hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában 

meghatározott körülmény a pályázóval szemben nem áll fenn vagy a közjegyzőkről szóló 

1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3. § (3) 

bekezdése szerinti kérelem és befizetés igazolása. 

7) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat 

(Kjtv. 7. §). 

8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettség vállalását tartalmazó 

nyilatkozat. 

9) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő 

gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt.  

10) A MOKK által kiállított igazolás (tanúsítvány) a közjegyzői vizsga eredményes letételéről 

[5/2018. (II.13.) IM rendelet 15., 17., 19. §]. 

11) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat. 

12) A pályázó részletes szakmai önéletrajza. 

13) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése. 

14) A közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a kialakítandó iroda 

tárgyi és személyi feltételeire vonatkozó terv. 



15) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) 11. számú 

iránymutatásának 2. számú melléklete szerinti kitöltött adatlap. 

 

Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a következőket: 
16) A jogi szakvizsgát megelőzően teljesített közjegyzőjelölti, vagy egyéb állam és 

jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat 

igazolására vonatkozó okirat, vagy annak hiteles másolata. 

17) Tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat, vagy annak hiteles másolata. A pályázó 

tartós helyettesi tevékenységet lezáró, e tevékenységét kedvezően értékelő éves 

irodavizsgálatot igazoló okirat, vagy ennek hiteles másolata. 

18) A pályázó nyilatkozata a jogi szakvizsgát követő joggyakorlat alatti három hónapot 

meghaladó folyamatos társadalombiztosítási ellátás tényéről. 

19) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített középfokú vagy 

felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsga 

bizottság által kiadott közép- és felsőfokú „C” típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, 

illetve a közép- és felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vehető figyelembe. 

Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú „A” és „B” típusú 

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

típusú nyelvvizsgaként kell figyelembe venni. 

20) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata. 

21) Szakfordító-, illetve tolmács vizsga bizonyítvány, vagy igazolvány hiteles másolata. 

22) Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok, valamint 

társadalomtudományok köréből megszerzett PhD fokozat megszerzését tanúsító okirat 

hiteles másolata, állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász képzésben 

megszerzett felsőfokú végzettséget, LL.M. minősítést igazoló okirat hiteles másolata, egyéb 

felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata. A szakjogász végzettség és az LL.M. 

minősítés tekintetében a képzés időtartamát (a félévek/szemeszterek számát) hitelt érdemlő 

módon igazolni kell. 

23) Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló 

okirat, vagy annak hiteles másolata. Rendszeresnek az a jogi oktatói tevékenység minősül, ha 

a pályázó legalább egy féléven keresztül, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 

összóraszámban oktat. A pályázónak ezt a tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi 

tematikával kell igazolnia. 

24) A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység 

igazolása. A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói tevékenységet a 

MOKK elnöke igazolja. 

25) A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt jogi szakirányú monográfia egy példánya. 

Jogi, vagy más magas színvonalú szakmai lapban megjelent tudományos publikációk 

másolata oly módon, hogy megállapítható legyen mely kiadványban jelent meg. 

A publikációkat és a monográfiát elektronikus (word) formátumban is mellékelni kell a 

pályázathoz. 

A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha témája jogi szakirányú, legalább öt ív 

terjedelmű és azt az MTA doktora, egyetemi tanár (professor emeritus/emerita), habilitált 

egyetemi docens vagy a MOKK által kijelölt szerv vagy személy véleményében a közjegyzői 

pályázaton való felhasználásra – a mű szakmai színvonala okán – elfogadhatónak 

nyilvánította. Társszerzős mű esetén csak a pályázó által írt rész (részek) véleményezése 

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

A MOKK által kijelölt szerv vagy személy által végzett véleményeztetés díja 10.000 

Ft/szerzői ív, melyet a pályázó köteles a MOKK által megjelölt bankszámlaszámra előzetesen 

megfizetni.  



A publikáció kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű.  

26) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak 

a területi kamarában végzett munkájáról a működése szerint illetékes területi elnökség ad 

részletes írásbeli értékelést.    

27) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a 

pályázónak az országos kamarában végzett munkájáról a MOKK elnöke ad részletes írásbeli 

értékelést. Az értékelés iránti kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni. 

28) Az országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagság, illetve az 

UINL, a CNUE és a MOKK megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagság 

igazolása. A bizottságokban betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja, az erre irányuló 

kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni. 

 

A pályázat mellékleteit a pályázati kiírásban szereplő sorrendben, a megfelelő sorszám 

feltüntetésével kell benyújtani. 

 

Ha a pályázó a Kjtv. 17/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat a pályázathoz 

annak benyújtásával egyidejűleg nem mellékeli, a pályázata érvénytelennek tekintendő. A 

pályázat egyéb mellékleteinek hiányosságai a személyes meghallgatás időpontjáig pótolhatók. 

 

Az érvényben lévő pályázat elbírálási szempontokról, valamint a jelen pályázati felhívásban a 

pályázathoz mellékletként előírt követelmények 15) pontjában megjelölt adatlapról 

tájékoztatást a Budapesti Közjegyzői Kamarában lehet kérni. 

 

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás 

során vizsgálja és értékeli. 


