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6/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat 

a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által adományozható ösztöndíjról 

 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. § 

(1) bekezdés 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közjegyzői tevékenység iránt 

érdeklődő egyetemi hallgatók támogatása céljából a következő szabályzatot adja ki: 

 

I. Támogatható személyek 

 

1. § (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által alapított 

ösztöndíjra (a továbbiakban: ösztöndíj) bármelyik magyarországi székhelyű egyetem állam- és 

jogtudományi karának jogász szakos, nappali tagozatos egyetemi hallgatója (a továbbiakban: 

hallgató) pályázatot nyújthat be.  

(2) Az ösztöndíjban tanévenként öt hallgató részesülhet pályázat alapján. 

(3) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, az 

ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj 

folyósítását, ha a hallgató ellen jogerős, elmarasztaló fegyelmi határozat születik, vagy az 

ösztöndíjra egyéb okból méltatlanná válik. 

 

II. Az ösztöndíj időtartama, összege, forrása 

 

2. § (1) Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. Egy tanév tíz hónapos oktatási időszakot 

jelent, tanévenként szeptember 1-től június 30-ig. 

(2) Egy hallgató több tanévben is elnyerheti az ösztöndíjat, de minden tanévben új pályázatot 

kell benyújtania. 

(3) Az ösztöndíj összege félévenként nettó 150 ezer forint, mely a félév 5 hónapjára havonta 

egyenlő részletekben kerül folyósításra. A pályázó kérheti, hogy az ösztöndíj összegét a MOKK 

közvetlenül annak a felsőoktatási intézménynek folyósítsa, ahol tanulmányait folytatja, a 

tandíjának fedezetére.   

(4) Az ösztöndíj pénzügyi forrása a MOKK költségvetése. 

 

III. Az ösztöndíj pályáztatása 

 

3. § (1) A hallgatók évente pályázat útján nyerhetik el az ösztöndíjat. Az ösztöndíj pályázati 

feltételeit (a pályázat tartalmi és formai követelményeit) a MOKK Elnöksége állapítja meg és 

pályázati felhívását az érintett egyetemek dékáni hivatalának hirdetőtábláján és az érintett 

egyetemek egyéb online felületein teszi közzé.  

(2) A pályázatokat minden év augusztus 31. napjáig kell a MOKK Oktatási Bizottságához 

benyújtani. A pályázatokat a MOKK Oktatási Bizottsága értékeli, és a MOKK Elnöksége 

legkésőbb szeptember 30. napjáig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. 

(3) A MOKK Oktatási Bizottsága a pályázatok elbírálása érdekében űrlapot rendszeresíthet, 

amelyet a dékáni hivatalok rendelkezésére bocsát. 

 

IV. Az ösztöndíj adományozásának feltételei 

 

4. § (1) Az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki  

a) adott tanulmánya során legalább két lezárt félévet igazol és legalább 55 kreditet megszerzett,  

b) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző mindkét félévében legalább 4,1 tanulmányi 

átlagot ért el,   

c) vállalja, hogy a MOKK-kal képzési/tanulmányi szerződést köt,  
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d) vállalja a MOKK által szervezett rendezvényeken való részvételt, ott kisegítő feladatok 

elvégzését, és 

e) vállalja, hogy a közjegyzőség intézményét érintő, a MOKK által meghatározott, illetve a 

hallgató által megjelölt és a MOKK által jóváhagyott témában évfolyamdolgozatot, illetve 

szakdolgozatot, vagy ha a tanulmányi rend miatt már ilyen dolgozatot írni nem áll módjában, 

úgy a MOKK engedélyével legalább kettő szakcikket készít.  

(2) Az ösztöndíj odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a hallgatót, aki 

a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző mindkét félévében 4,75 tanulmányi átlagnál 

jobb tanulmányi eredményt ért el, 

b) adott tanulmányait első diplomájának megszerzése érdekében folytatja, 

c) tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez,  

d) kiemelkedő közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenységet folytat (ami a tanulmányi 

eredményen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig vehető figyelembe). 

(3) Azonos szakmai felkészültség (tanulmányi eredmény, egyéb szakmai tevékenység) esetén 

a szociális helyzet, idegen nyelv ismerete és a felhasználói szintet meghaladó számítógépes 

ismeretek is értékelésre kerülhetnek a pályázat elbírálása során. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

5. § (1) Jelen szabályzat a MOKK honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba. 

(2) Az ösztöndíjat első alkalommal a 2021-2022 tanévre lehet elnyerni, 2021. szeptember 1-től 

2022. június 30-ig terjedő időszakra.   

(3) Hatályát veszti  

a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 45. számú iránymutatása a MOKK által 

adományozható ösztöndíjról 

b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 46. számú iránymutatása a MOKK által 

adományozható ösztöndíjról szóló 45. számú iránymutatás módosításáról 

c) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 119. számú iránymutatása a MOKK által 

adományozható ösztöndíjról szóló 45. számú MOKK iránymutatás módosításáról. 

 

Budapest, 2021. június 7. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 

 

 

 


