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I. Utasítások

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 2/2022. (X. 6.) HM KÁT utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 19.  §-ára figyelemmel – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasítás 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

1. melléklet a 2/2022. (X. 6.) HM KÁT utasításhoz

 1. A  Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 1. melléklet 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  42. alcímet alkalmazni kell a  minisztérium állományából a  külképviseleti feladatokat ellátó honvédelmi 
szervezethez kihelyezett és ott elhunyt személyre is.”

 2. Az Utasítás 1. melléklet 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  minisztériumban alkalmazandó munkaidő-nyilvántartó lap mintáját a  személyügyi szerv teszi közzé. 
A  munkaidő-nyilvántartó lap mintája tartalmazza a  munkaidő-nyilvántartó lapon alkalmazandó rövidítéseket és 
jelöléseket.”

 3. Az Utasítás 1. melléklet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kit. 146.  §-a szerinti célfeladat elrendelését és az  eredményesen elvégzett célfeladat esetén a  céljuttatás 
kifizetését az önálló szervezeti egység vezetője kezdeményezheti a  foglalkoztatott részére. Az  irányító felsővezető 
jóváhagyásával ellátott kezdeményezést a  személyügyi szervhez kell megküldeni, amely gondoskodik annak 
a  Pénzügyi Referatúrára való továbbításáról a  pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának igazolása érdekében. 
A  Pénzügyi Referatúra a  kezdeményezést továbbítja a  gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárnak, 
aki a célfeladat elrendelésével kapcsolatban véleményt ad.”

 4. Az Utasítás 1. melléklet 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  juttatás kifizetése utólag, az  (1)  bekezdés szerinti előzetes kérelem benyújtását követően folyamatosan, 
a  papíralapú bérletszelvény leadása ellenében teljesíthető. Elektronikus formában megváltott bérlet esetén 
elfogadható annak kinyomtatott példánya, mobiltelefonos alkalmazáson keresztül vásárolt jegy esetén elfogadható 
a vásárlás és az utazás körülményeit igazoló elektronikus dokumentum kinyomtatott változata is. A leadott bérletre 
(annak hátoldalára) vagy a kinyomtatott elektronikus dokumentumra a foglalkoztatottnak rá kell vezetnie a nevét és 
a személyügyi törzsszámát.”
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 5. Az Utasítás 1. melléklete a következő 61. alcímmel egészül ki:
„61. Munkáltatói kötelezésen alapuló képzés
75.  § (1) Az  önálló szervezeti egység vezetője – az  erre rendszeresített nyomtatványon – az  irányító felsővezető 
támogatásával kérheti a  munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a  Kit. 97.  §-a szerinti képzésben való részvételre 
kötelezze a kormánytisztviselőt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést a személyügyi szervhez kell megküldeni, amely egyidejűleg előkészíti 
a  szükséges munkáltatói intézkedést is, és azzal együtt továbbítja a  Pénzügyi Referatúrára, amely ellátja 
fedezetigazolással, majd felterjeszti a  gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárnak, aki véleményével 
ellátva továbbítja azt – a  jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján – a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója részére.
(3) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  kormánytisztviselők egy csoportjára vagy valamennyi kormánytisztviselőre 
nézve az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés hiányában is elrendelheti – csoportos munkáltatói intézkedésben – 
valamely képzésben való részvételt, a Kit. 97. §-a szerint.”

 6. Az Utasítás 1. melléklet
 1. 2.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „kabinetfőnök” szövegrész helyébe a  „kabinetfőnök, a  Kit. 218.  § 

(3) bekezdése alapján az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök” szöveg,
 2. 2. § (1) bekezdés f ) pontjában a „minisztériummal vagy a jogelőddel” szövegrész helyébe a „minisztériumnál 

vagy a jogelődnél” szöveg,
 3. 5. § (4) bekezdésében az „államtitkári főtanácsosnak (a továbbiakban: gazdálkodási főtanácsos)” szövegrész 

helyébe a „helyettes államtitkárnak” szöveg,
 4. 8. § (5) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
 5. 8. § (6) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
 6. 8. § (7) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
 7. 28. § (4) bekezdésében a „napjától kezdődően” szövegrész helyébe a „napját követő naptól” szöveg,
 8. 34. § (1) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
 9. 39.  § (3)  bekezdésében a „főtanácsosnak” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkárnak” 

szöveg,
10. 39. § (5) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
11. 40.  § (3)  bekezdésében a „főtanácsosnak” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkárnak” 

szöveg,
12. 44. § (4) bekezdésében a „minisztériummal” szövegrész helyébe a „minisztériumnál” szöveg,
13. 44. § (5) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
14. 46. § (1) bekezdés a) pontjában az „ellátásról” szövegrész helyébe az „ellátásáról” szöveg,
15. 47. § (2) bekezdés a) pontjában a „HM-mel” szövegrész helyébe a „minisztériumnál” szöveg,
16. 50. § (3) bekezdésében a „minisztériummal” szövegrész helyébe a „minisztériumnál” szöveg,
17. 50. § (4) bekezdés b) pontjában a „minisztériummal” szövegrész helyébe a „minisztériumnál” szöveg,
18. 50.  § (5)  bekezdésében a „főtanácsosnak” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkárnak” 

szöveg,
19. 54. § (6) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
20. 58. § (1) bekezdésében a „juttatásként” szövegrész helyébe a „juttatásként, kérelmére” szöveg,
21. 58.  § (5)  bekezdésében az „az erre rendszeresített igénylőlap és a  felhasznált bérletszelvény” szövegrész 

helyébe az „a felhasznált bérletszelvény (vagy a kinyomtatott elektronikus bérlet)” szöveg,
22. 61.  § (3)  bekezdésében a  „megküldi a  gazdálkodási főtanácsosnak, aki felterjeszti” szövegrész helyébe 

a felterjeszti a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkárnak, aki továbbítja” szöveg,
23. 62. § (4) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
24. 64. § (4) bekezdés e) pontjában a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” 

szöveg,
25. 69. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „minisztériumban” szövegrész helyébe a „minisztériumnál” szöveg,
26. 69. § (7) bekezdés c) pontjában a „minisztériummal” szövegrész helyébe a „minisztériumnál” szöveg,
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27. 69. § (10) bekezdésében az „a hivatali út betartása mellett a Pénzügyi Referatúra előzetes fedezetigazolását 
követően, a  gazdálkodási főtanácsoson” szövegrész helyébe az  „az irányító felsővezető támogatásával, 
a  Pénzügyi Referatúra előzetes fedezetigazolását követően, a  gazdálkodási ügyekért felelős helyettes 
államtitkáron” szöveg,

28. 73. § (3) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg,
29. 73. § (4) bekezdésében a „főtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyekért felelős helyettes államtitkár” szöveg
lép.

 7. Hatályát veszti az Utasítás 1. melléklet
a) 4. § (2) bekezdésében a „vagy a Kit. 29. § (3) bekezdése szerinti személy” szövegrész,
b) 22.  § (1)  bekezdésében az „– ezen alcím vonatkozásában ide nem értve a  Kit. 29.  § (3)  bekezdése szerinti 

személyt –” szövegrész,
c) 22. § (5) bekezdése,
d) 24. § (7) bekezdése,
e) 26. § (2) bekezdése,
f ) 27. § (5) bekezdése,
g) 28. § (9) bekezdése,
h) 33. § (1) bekezdésében az „– ide nem értve a Kit. 29. § (3) bekezdése szerinti személyt –” szövegrész,
i) 51. § (4) bekezdésében az „– a gazdálkodási főtanácsos útján –” szövegrész,
j) 52. § (6) bekezdésében az „– a gazdálkodási főtanácsoson keresztül –” szövegrész,
k) 53. § (6) bekezdésében az „– a gazdálkodási főtanácsoson keresztül –” szövegrész,
l) 56. § (3) bekezdésében az „– a gazdálkodási főtanácsos útján –” szövegrész,
m) 60. § (1) bekezdésében a „(nem katona esetében)” és a „(katonák esetében)” szövegrész,
n) 66. § (8) bekezdése.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 23/2022. (X. 6.) BVOP utasítása  
a büntetés-végrehajtási szervezet rádióforgalmi rendjének kialakításáról,  
az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásáról szóló 18/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a kormányzati célú hálózatokról 
szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásaira, az  általános Egységes Digitális Rádiórendszer használati szabályzatára, 
valamint az  Egységes Digitális Rádiórendszer általános rendészeti VPN használati szabályzatára – a  Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága rádióforgalmi rendjének kialakítása, az  Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazása 
és a rádióforgalmazási szabályok egységes végrehajtása érdekében az alábbi utasítást adom ki:

 1. A büntetés-végrehajtási szervezet rádióforgalmi rendjének kialakításáról, az  Egységes Digitális Rádiórendszer 
alkalmazásáról szóló 18/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 9.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„9. Vészhívás beérkezése esetén azonnal kapcsolatba kell lépni a hívást kezdeményező féllel, és tisztázni kell, hogy 
milyen segítségre van szüksége. Rögzíteni kell a tartózkodási helyét, és ennek megfelelően kell értesíteni a mentő, 
rendőr, illetve katasztrófavédelmi szervezeteket. Téves hívás esetén a  hívót értesíteni kell a  hívás megszakításáról. 
Amennyiben a  probléma elhárításra került, vagy a  hívó képes a  kétirányú kommunikációra, akkor a  készülék 
PTT  gombjának benyomásával duplex hívássá alakítja az  egyirányú hívást, így a  vészhívás a  szokásos 
csoportforgalmazás szabályai szerint történik. A  vészhívás megszakítása csak a  hívó fél által történhet, 
a  hívásmegszakítás gomb hosszan történő megnyomásával és a  felugró üzenet nyugtázásával. Szabálytalan 
megszakítás esetén a vészhívás beragad az ügyeleti rádión, és blokkolja a további forgalmazásokat, így azt a Pro-M 
tudja megszakítani.”
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 2. Az Utasítás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A Taqtilon készülékben a vészhelyzeti célt minden esetben be kell programozni.”

 3. Az Utasítás 36. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„36. A  BVOP tekintetében az  EDR lehetőséget biztosít a  csoportkommunikáció és a  diszpécser-munkaállomáson 
történt mindenfajta tevékenység (például csoportlétrehozás, jogosultságok adása, elvonása) dokumentálására 
a központi hangrögzítő rendszer (a továbbiakban: AR) segítségével. Az AR tetszőleges, a jogosult által berendezett 
csoport kommunikációját képes rögzíteni attól függetlenül, hogy a rögzítendő csoport bármely DWS-en meg lenne 
nyitva. Az  AR a  rögzített anyagokat felhasználói beállítástól függően, de alapesetben naponta továbbítja 
a felhasználókhoz telepített kliensek felé, ahol az anyagokat a felhasználók archiválhatják.”

 4. Hatályát veszti az Utasítás 38. pontja.
 5. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Tóth Tamás bv. altábornagy s. k.,
  országos parancsnok
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 29/2022. (X. 6.) KKM közleménye  
az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló 2018. évi XXVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

A 2018. évi XXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. július 19-i, 114. számában kihirdetett, az egyrészről az Európai 
Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 61. cikk 
(1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az Egyezmény hatálybalépéséről:

„E megállapodás harminc nappal azt követően lép hatályba, hogy a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges jogi 
eljárások befejezéséről.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2022. szeptember 21.

A Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2022. október 21.

A fentiekre tekintettel, összhangban az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti 
Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXVIII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről 
szóló 2018. évi XXVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a 2022. október 21-én, azaz kettőezerhuszonkettő október huszonegyedikén 
lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Közlemények

Az Országgyűlés Hivatala közleménye elismerés adományozásáról

A 10/2013. számú házelnöki rendelkezés alapján a huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végző dolgozók részére 
az Országgyűlés elnöke 2022. október 4-én

Dr. Vastag Kornélia főosztályvezető részére

Návay Lajos díjat,

Dr. Csengel-Plank Ibolya szakmai főtanácsadó,
Együd Orsolya főosztályvezető,
Kónya Attila gondnokság vezető,
Dr. Kurucsai Balázs főosztályvezető-helyettes,
Miletics Dezső gondnok,
László Krisztián hangosítástechnikai rendszereket üzemeltető csoportvezető,
Rostási-Szabó Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes,
Dr. Samu-Nagy Dániel kutató munkatárs részére

Hajnik Károly díjat adományozott.

Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásáról

Az Országgyűlés elnöke

az Év Országgyűlési Őre Díjat adományozott

Eszenszky Miklós ogy. főtörzszászlósnak, az Országgyűlési Őrség, Objektumvédelmi Igazgatóság, Objektumvédelmi 
Főosztály szakreferensének;

a Házelnöki Érdemjel arany fokozatával tüntette ki

Dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsost, az  Országos Rendőr-főkapitányság, rendészeti 
országos rendőrfőkapitány-helyettesét;

a Házelnöki Érdemjel ezüst fokozatával tüntette ki

Bagi István r. ezredes, rendőrségi főtanácsost, a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatóját.
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 4. § 
(3) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett 
hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-042573

Székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.

A változás időpontja: 2022. augusztus 13.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a  felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 
4. § (3) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A.  § (6a)  bekezdése alapján vezetett 
hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041640

Székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em.

A változás időpontja: 2022. augusztus 16.
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Az igazságügyi miniszter pályázati felhívása  
a Győri Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Az igazságügyi miniszter a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 18.  §-a alapján 
pályázatot hirdet a  várhatóan 2022. november 30. napjától üressé váló, Veszprém 1. számú székhelyű közjegyzői 
állás betöltésére.

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a Kjtv.-ben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

 I. 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, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a  jogi 
szakvizsga megszerzését követően a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati 
igazgatási szervnél, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.  §-a szerinti 
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,
8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta, és
9) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a közjegyzői hivatás gyakorlására alkalmas.

 II. 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 vagy 

érdemtelenné nyilvánított, 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.
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 III. A  pályázat elbírálása során az  alábbi nemzetiségi nyelvek – legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt – ismerete 
részesül előnyben:
lengyel, német, örmény, roma, szlovák, ukrán

 IV. A pályázatot a Győri Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
9021 Győr, Árpád út 16. fsz. 5.
Postacím: 9002 Győr, Pf. 534

vagy elektronikus úton, az alábbi Hivatali Kapu címen:
– hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
– rövid név: MOKKIT
– KRID: 342479118

 V. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.
A pályázat a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3.  § 
(2)  bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeit nem tartalmazó, valamint a  kötelező mellékletekkel el nem látott 
pályázat (ha annak hiányait legkésőbb a  pályázati hirdetmény közzétételétől számított 30. napon nem pótolták) 
érvénytelen, az elkésett pályázat pedig hatálytalan.

 VI. A pályázathoz eredetben vagy hitelesített másolatban mellékelni kell a következőket:
 1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy a tulajdonos arcképét és aláírását 

tartalmazó vezetői engedély, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 2) Annak igazolására szolgáló okirat, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma.
 4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány.
 5) A legalább 3 éves

a) közjegyzőhelyettesi gyakorlatot,
b) bírói, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működést,
c) a jogi szakvizsga megszerzését követően a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi 

kormányzati igazgatási szervnél, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben 
szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlatot vagy

d) 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 az  arra irányuló kérelem, hogy e  tények fennállására 
vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a pályáztató területi elnökség részére – annak a közjegyzői 
kinevezés feltételeinek vizsgálata céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

 7) Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a  pályázóval szemben összeférhetetlenségi ok (Kjtv. 7.  §) nem áll fenn, 
illetve – nem közjegyző pályázó esetén – ha a  kinevezésig ilyen összeférhetetlenségi ok keletkezne, 
a kinevezése esetén a pályázó vállalja, hogy az összeférhetetlenséget megszünteti.

 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 Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által kiállított igazolás (tanúsítvány) 

a közjegyzői vizsga eredményes letételéről [5/2018. (II. 13.) IM rendelet 15., 17., 19. §].
11) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján kiállított okirat 

arról, hogy a pályázó a közjegyzői hivatás gyakorlására „alkalmas” minősítéssel rendelkezik.
12) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
13) A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
14) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
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15) A közjegyzői tevékenység megkezdésével járó kiadások fedezésére, valamint a  közjegyzői iroda tárgyi 
és személyi feltételeire vonatkozó terv.

16) A közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 
melléklete szerinti kitöltött adatlap.

Amennyiben a  pályázó a  pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a  következő okiratok eredeti példányát vagy 
hiteles másolatát:
17) A joggyakorlati idő igazolására szolgáló

– közjegyzői joggyakorlatot igazoló okirat,
– közjegyzőhelyettesi joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a  MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, 

jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött joggyakorlat igazolására vonatkozó okirat,
– a tartós helyettesi tevékenységet és annak időtartamát igazoló okirat,
– a Kjtv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, állam- 

és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat,
– a jogi szakvizsgát megelőző közjegyzőjelölti vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött 

egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat.
18) A pályázó nyilatkozata a  fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, 

gyermekgondozási segély és a táppénz tényéről és annak időtartamáról.
19) Élő idegen nyelvből szerzett, államilag elismert közép- vagy felsőfokú komplex típusú nyelvvizsgát, illetve 

közép- vagy felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsgát tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány.
 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) A pályázati határidő lejártát megelőző egy évnél régebbi nyelvi jogosítványt igazoló okirat.
21) Szakfordító-, illetve tolmácsvizsgát igazoló bizonyítvány vagy igazolvány.
22) A tudományos tevékenység igazolására szolgáló

– az állam- és jogtudományok köréből megszerzett szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy 
polgári eljárásjogi) tudományos fokozat megszerzését tanúsító okirat,

– állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú szakjogász 
végzettséget, LL.M. minősítést, valamint egyéb, e körbe nem tartozó felsőfokú végzettséget igazoló okirat. 
[A szakjogász végzettség és az LL.M. minősítés tekintetében a képzés időtartamát (a félévek/szemeszterek 
számát) hitelt érdemlő módon igazolni kell.]

23) Felsőoktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat. (Rendszeresnek 
az  a  jogi oktatói tevékenység minősül, ha a  pályázó legalább egy féléven keresztül, heti rendszerességgel, 
szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi tárgyat. 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 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 
tevékenységet igazoló okirat.

26) A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi) monográfia egy példánya (elektronikus formában megjelent monográfia esetén a  monográfia 
szövege elektronikus adathordozón).

 A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottsága által – a  publikáció 
megjelenésének napján hatályos besorolás szerint – „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába sorolt folyóiratban, 
továbbá a  Közjegyzők Közlönyében 2013. március 1. után megjelent, valamint a  Közjegyzői Akadémia 
Nonprofit Kft. által kiadott tanulmánykötetben megjelent publikáció eredeti példánya (elektronikus 
formában megjelent publikáció esetén a publikációt tartalmazó fájl elektronikus adathordozón) vagy hiteles 
másolata oly módon, hogy megállapítható legyen, az mely kiadványban jelent meg.
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27) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak a  területi 
kamarában végzett munkájáról a  működése szerint illetékes területi elnökség által adott részletes írásbeli 
értékelés.

28) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak az  országos 
kamarában végzett munkájáról a  MOKK elnöke által adott részletes írásbeli értékelés. (Az értékelés iránti 
kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.)

29) Az országos kamara mellett működő szakbizottságokban betöltött tagság, illetve az UINL, a CNUE és a MOKK 
megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagságot igazoló okirat. (A szakbizottságokban 
betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja, az erre irányuló kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.)

A pályázat mellékleteit a  pályázati kiírásban szereplő sorrend szerint, a  megfelelő sorszám feltüntetésével kell 
benyújtani.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.

A pályázó a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 
melléklete 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.

Az érvényben lévő elbírálási szempontokról, valamint a  jelen pályázati felhívás 16) pontjában megjelölt adatlapról 
tájékozódni a MOKK honlapján lehet.

Az igazságügyi miniszter pályázati felhívása  
a Pécsi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Az igazságügyi miniszter a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 18.  §-a alapján 
pályázatot hirdet
– a várhatóan 2022. október 31. napjától üressé váló, Paks 2. számú székhelyű,
– a várhatóan 2023. január 11. napjától üressé váló, Siklós székhelyű
közjegyzői állás betöltésére.

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a Kjtv.-ben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

 I. 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, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a  jogi 
szakvizsga megszerzését követően a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati 
igazgatási szervnél, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.  §-a szerinti 
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),
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6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
7) eredményes közjegyzői vizsgát tett,
8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta, és
9) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a közjegyzői hivatás gyakorlására alkalmas.

 II. 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 vagy 

érdemtelenné nyilvánított, 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.

 III. A  pályázat elbírálása során az  alábbi nemzetiségi nyelvek – legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt – ismerete 
részesül előnyben:
– Paks 2.: német, roma
– Siklós: horvát, német, roma, szerb

 IV. A pályázatot a Pécsi Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 2.

vagy elektronikus úton, az alábbi Hivatali Kapu címen:
– hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
– rövid név: MOKKIT
– KRID: 342479118

 V. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.
A pályázat a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3.  § 
(2)  bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeit nem tartalmazó, valamint a  kötelező mellékletekkel el nem látott 
pályázat (ha annak hiányait legkésőbb a  pályázati hirdetmény közzétételétől számított 30. napon nem pótolták) 
érvénytelen, az elkésett pályázat pedig hatálytalan.

 VI. A pályázathoz eredetben vagy hitelesített másolatban mellékelni kell a következőket:
 1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy a tulajdonos arcképét és aláírását 

tartalmazó vezetői engedély, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 2) Annak igazolására szolgáló okirat, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma.
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 4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány.
 5) A legalább 3 éves

a) közjegyzőhelyettesi gyakorlatot,
b) bírói, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működést,
c) a jogi szakvizsga megszerzését követően a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi 

kormányzati igazgatási szervnél, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben 
szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlatot vagy

d) 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 az  arra irányuló kérelem, hogy e  tények fennállására 
vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a pályáztató területi elnökség részére – annak a közjegyzői 
kinevezés feltételeinek vizsgálata céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

 7) Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a  pályázóval szemben összeférhetetlenségi ok (Kjtv. 7.  §) nem áll fenn, 
illetve – nem közjegyző pályázó esetén – ha a  kinevezésig ilyen összeférhetetlenségi ok keletkezne, 
a kinevezése esetén a pályázó vállalja, hogy az összeférhetetlenséget megszünteti.

 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 Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által kiállított igazolás (tanúsítvány) 

a közjegyzői vizsga eredményes letételéről [5/2018. (II. 13.) IM rendelet 15., 17., 19. §].
11) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján kiállított okirat 

arról, hogy a pályázó a közjegyzői hivatás gyakorlására „alkalmas” minősítéssel rendelkezik.
12) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
13) A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
14) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
15) A közjegyzői tevékenység megkezdésével járó kiadások fedezésére, valamint a  közjegyzői iroda tárgyi 

és személyi feltételeire vonatkozó terv.
16) A közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 

melléklete szerinti kitöltött adatlap.

Amennyiben a  pályázó a  pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a  következő okiratok eredeti példányát vagy 
hiteles másolatát:
17) A joggyakorlati idő igazolására szolgáló

– közjegyzői joggyakorlatot igazoló okirat,
– közjegyzőhelyettesi joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a  MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, jogi 

szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött joggyakorlat igazolására vonatkozó okirat,
– a tartós helyettesi tevékenységet és annak időtartamát igazoló okirat,
– a Kjtv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, állam- 

és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat,
– a jogi szakvizsgát megelőző közjegyzőjelölti vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött 

egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat.
18) A pályázó nyilatkozata a  fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, 

gyermekgondozási segély és a táppénz tényéről és annak időtartamáról.
19) Élő idegen nyelvből szerzett, államilag elismert közép- vagy felsőfokú komplex típusú nyelvvizsgát, illetve 

közép- vagy felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsgát tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány.
 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.
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20) A pályázati határidő lejártát megelőző egy évnél régebbi nyelvi jogosítványt igazoló okirat.
21) Szakfordító-, illetve tolmácsvizsgát igazoló bizonyítvány vagy igazolvány.
22) A tudományos tevékenység igazolására szolgáló

– az állam- és jogtudományok köréből megszerzett szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy 
polgári eljárásjogi) tudományos fokozat megszerzését tanúsító okirat,

– állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú szakjogász 
végzettséget, LL.M. minősítést, valamint egyéb, e körbe nem tartozó felsőfokú végzettséget igazoló okirat. 
[A szakjogász végzettség és az LL.M. minősítés tekintetében a képzés időtartamát (a félévek/szemeszterek 
számát) hitelt érdemlő módon igazolni kell.]

23) Felsőoktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat. (Rendszeresnek 
az  a  jogi oktatói tevékenység minősül, ha a  pályázó legalább egy féléven keresztül, heti rendszerességgel, 
szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi tárgyat. 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 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 
tevékenységet igazoló okirat.

26) A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi) monográfia egy példánya (elektronikus formában megjelent monográfia esetén a  monográfia 
szövege elektronikus adathordozón).

 A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottsága által – a  publikáció 
megjelenésének napján hatályos besorolás szerint – „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába sorolt folyóiratban, 
továbbá a  Közjegyzők Közlönyében 2013. március 1. után megjelent, valamint a  Közjegyzői Akadémia 
Nonprofit Kft. által kiadott tanulmánykötetben megjelent publikáció eredeti példánya (elektronikus 
formában megjelent publikáció esetén a publikációt tartalmazó fájl elektronikus adathordozón) vagy hiteles 
másolata oly módon, hogy megállapítható legyen, az mely kiadványban jelent meg.

27) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak a  területi 
kamarában végzett munkájáról a  működése szerint illetékes területi elnökség által adott részletes írásbeli 
értékelés.

28) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak az  országos 
kamarában végzett munkájáról a  MOKK elnöke által adott részletes írásbeli értékelés. (Az értékelés iránti 
kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.)

29) Az országos kamara mellett működő szakbizottságokban betöltött tagság, illetve az UINL, a CNUE és a MOKK 
megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagságot igazoló okirat. (A szakbizottságokban 
betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja, az erre irányuló kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.)

A pályázat mellékleteit a  pályázati kiírásban szereplő sorrend szerint, a  megfelelő sorszám feltüntetésével kell 
benyújtani.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.

A pályázó a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 
melléklete 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.

Az érvényben lévő elbírálási szempontokról, valamint a  jelen pályázati felhívás 16) pontjában megjelölt adatlapról 
tájékozódni a MOKK honlapján lehet.
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Az igazságügyi miniszter pályázati felhívása  
a Szegedi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Az igazságügyi miniszter a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 18.  §-a alapján 
pályázatot hirdet a  várhatóan 2023. április 3. napjától üressé váló, Szeged 3. számú székhelyű közjegyzői állás 
betöltésére.

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a Kjtv.-ben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

 I. 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, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a  jogi 
szakvizsga megszerzését követően a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati 
igazgatási szervnél, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.  §-a szerinti 
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,
8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta, és
9) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a közjegyzői hivatás gyakorlására alkalmas.

 II. 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 vagy 

érdemtelenné nyilvánított, 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.
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 III. A  pályázat elbírálása során az  alábbi nemzetiségi nyelvek – legalább középfokú nyelvvizsgával igazolt – ismerete 
részesül előnyben:
bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb, szlovák, ukrán

 IV. A pályázatot a Szegedi Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
6721 Szeged, Juhász Gyula utca 14. I/1.

vagy elektronikus úton, az alábbi Hivatali Kapu címen:
– hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
– rövid név: MOKKIT
– KRID: 342479118

 V. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.
A pályázat a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3.  § 
(2)  bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeit nem tartalmazó, valamint a  kötelező mellékletekkel el nem látott 
pályázat (ha annak hiányait legkésőbb a  pályázati hirdetmény közzétételétől számított 30. napon nem pótolták) 
érvénytelen, az elkésett pályázat pedig hatálytalan.

 VI. A pályázathoz eredetben vagy hitelesített másolatban mellékelni kell a következőket:
 1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy a tulajdonos arcképét és aláírását 

tartalmazó vezetői engedély, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 2) Annak igazolására szolgáló okirat, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma.
 4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány.
 5) A legalább 3 éves

a) közjegyzőhelyettesi gyakorlatot,
b) bírói, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működést,
c) a jogi szakvizsga megszerzését követően a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi 

kormányzati igazgatási szervnél, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben 
szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlatot vagy

d) 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 az  arra irányuló kérelem, hogy e  tények fennállására 
vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a pályáztató területi elnökség részére – annak a közjegyzői 
kinevezés feltételeinek vizsgálata céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

 7) Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a  pályázóval szemben összeférhetetlenségi ok (Kjtv. 7.  §) nem áll fenn, 
illetve – nem közjegyző pályázó esetén – ha a  kinevezésig ilyen összeférhetetlenségi ok keletkezne, 
a kinevezése esetén a pályázó vállalja, hogy az összeférhetetlenséget megszünteti.

 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 Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által kiállított igazolás (tanúsítvány) 

a közjegyzői vizsga eredményes letételéről [5/2018. (II. 13.) IM rendelet 15., 17., 19. §].
11) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján kiállított okirat 

arról, hogy a pályázó a közjegyzői hivatás gyakorlására „alkalmas” minősítéssel rendelkezik.
12) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
13) A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
14) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
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15) A közjegyzői tevékenység megkezdésével járó kiadások fedezésére, valamint a  közjegyzői iroda tárgyi 
és személyi feltételeire vonatkozó terv.

16) A közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 
melléklete szerinti kitöltött adatlap.

Amennyiben a  pályázó a  pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a  következő okiratok eredeti példányát vagy 
hiteles másolatát:
17) A joggyakorlati idő igazolására szolgáló

– közjegyzői joggyakorlatot igazoló okirat,
– közjegyzőhelyettesi joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a  MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, 

jogi szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött joggyakorlat igazolására vonatkozó okirat,
– a tartós helyettesi tevékenységet és annak időtartamát igazoló okirat,
– a Kjtv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, állam- 

és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat,
– a jogi szakvizsgát megelőző közjegyzőjelölti vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött 

egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat.
18) A pályázó nyilatkozata a  fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, 

gyermekgondozási segély és a táppénz tényéről és annak időtartamáról.
19) Élő idegen nyelvből szerzett, államilag elismert közép- vagy felsőfokú komplex típusú nyelvvizsgát, illetve 

közép- vagy felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsgát tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány.
 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) A pályázati határidő lejártát megelőző egy évnél régebbi nyelvi jogosítványt igazoló okirat.
21) Szakfordító-, illetve tolmácsvizsgát igazoló bizonyítvány vagy igazolvány.
22) A tudományos tevékenység igazolására szolgáló

– az állam- és jogtudományok köréből megszerzett szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy 
polgári eljárásjogi) tudományos fokozat megszerzését tanúsító okirat,

– állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú szakjogász 
végzettséget, LL.M. minősítést, valamint egyéb, e körbe nem tartozó felsőfokú végzettséget igazoló okirat. 
[A szakjogász végzettség és az LL.M. minősítés tekintetében a képzés időtartamát (a félévek/szemeszterek 
számát) hitelt érdemlő módon igazolni kell.]

23) Felsőoktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat. (Rendszeresnek 
az  a  jogi oktatói tevékenység minősül, ha a  pályázó legalább egy féléven keresztül, heti rendszerességgel, 
szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi tárgyat. 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 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 
tevékenységet igazoló okirat.

26) A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi) monográfia egy példánya (elektronikus formában megjelent monográfia esetén a  monográfia 
szövege elektronikus adathordozón).

 A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottsága által – a  publikáció 
megjelenésének napján hatályos besorolás szerint – „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába sorolt folyóiratban, 
továbbá a  Közjegyzők Közlönyében 2013. március 1. után megjelent, valamint a  Közjegyzői Akadémia 
Nonprofit Kft. által kiadott tanulmánykötetben megjelent publikáció eredeti példánya (elektronikus 
formában megjelent publikáció esetén a publikációt tartalmazó fájl elektronikus adathordozón) vagy hiteles 
másolata oly módon, hogy megállapítható legyen, az mely kiadványban jelent meg.
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27) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak a  területi 
kamarában végzett munkájáról a  működése szerint illetékes területi elnökség által adott részletes írásbeli 
értékelés.

28) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak az  országos 
kamarában végzett munkájáról a  MOKK elnöke által adott részletes írásbeli értékelés. (Az értékelés iránti 
kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.)

29) Az országos kamara mellett működő szakbizottságokban betöltött tagság, illetve az UINL, a CNUE és a MOKK 
megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagságot igazoló okirat. (A szakbizottságokban 
betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja, az erre irányuló kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.)

A pályázat mellékleteit a  pályázati kiírásban szereplő sorrend szerint, a  megfelelő sorszám feltüntetésével kell 
benyújtani.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.

A pályázó a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 
melléklete 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.

Az érvényben lévő elbírálási szempontokról, valamint a  jelen pályázati felhívás 16) pontjában megjelölt adatlapról 
tájékozódni a MOKK honlapján lehet.

Ajka Város Önkormányzatának pályázati felhívása  
„Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” 
megnevezésű feladatra

A pályázati felhívás tárgya 
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Ajka város vonatkozásában 
közszolgáltatási szerződés keretében.

A szerződés időtartama
A kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra, 
2 évre köti.

A pályázók köre 
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, melyek 
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályázati eljárás fontosabb dátumai
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 12. 07.  10.00 óra
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2022. 12. 28. 
A szerződés tervezett legkésőbbi időpontja: 2022. 12. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás és beszerzésének feltételei 
A pályázati kiírás ára: 50 000 Ft + áfa
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 
12001008-01713627-00100006 számú bankszámlájára.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 

A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át 2022. 10. 07. – 2022. 12. 06. napja között, minden 
munkanap 8.00 és 11.00 óra között a következő címen:
 Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
 8400 Ajka, Szabadság tér 12.,   V. emelet 514-es iroda
 Tel.: 88/521-197
 E-mail-cím: varosepites@hivatal.ajka.hu
A pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja.

Elbírálás módja és szempontja
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében 
legjobb ajánlatot benyújtó pályázóval kerül sor szerződéskötésre.
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