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7/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat 

a közjegyzői szervezetben adományozható szakmai elismerésekről  

 

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

(1) bekezdés 17. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közjegyzői szervezetben és a 

közjegyzőség érdekében kifejtett példamutató, kimagasló szakmai tevékenység, tudományos 

feladat végrehajtása, továbbá a közjegyzői kar munkája és szakmai fejlődése sikeres 

elősegítésének elismerése céljából a következő szabályzatot adja ki: 

 

Szakmai elismerések 

 

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

adományozható szakmai elismerések: 

1. Charmant Oszkár-díj; 

2. Ökröss Bálint-díj; 

3. Markó Sándor-díj; 

4. Gidófalvy István-díj; 

5. Pro Notariis Hungariae – A Magyar Közjegyzőkért díj; 

6. A MOKK Elnökségének Elismerő Oklevele; 

7. Közjegyzői Szolgálatért Kitüntető Érem és Oklevél. 

(2) A MOKK elnöke által adományozható szakmai elismerés a Fekete László-díj. 

 

Charmant Oszkár-díj 

 

2. § (1) A Charmant Oszkár-díj annak a közjegyzőnek adományozható, aki kiemelkedő szakmai 

tevékenységével támogatta és segítette a magyar közjegyzői intézmény működését és 

fejlődését, valamint jelentős tudományos tevékenységet fejt ki.  

(2) A Charmant Oszkár-díjból négyévente egy darab adományozható. 

(3) A díjban részesülő személy érmet és adományozást igazoló elismerő oklevelet kap. Az érem 

986-os finomságú aranyból készül, proof kivitelben, mérete: 25 mm, súlya: 10 gramm. Az érem 

első oldalán Charmant Oszkár képmása szerepel, köriratként a „Charmant Oszkár (1861-1925) 

emlékére” szöveggel. Az érem hátoldalán babérkoszorú által övezetten az „A MOKK díja, 

alapítva: 2018.” felirat szerepel. 

 

Ökröss Bálint-díj 

 

3. § (1) Az Ökröss Bálint-díj annak a közjegyzőnek adományozható, aki: 

a) szakmai munkáját huzamosabb ideje kimagasló színvonalon végzi, 

b) tudományos tevékenységet fejt ki, vagy 

c) szakmai életútja elismeréseként vált méltóvá a díj adományozására. 

(2) Az Ökröss Bálint-díjból évente egy darab adományozható.  

(3) A díjban részesülő személy érmet és adományozást igazoló elismerő oklevelet kap. Az érem 

925-ös finomságú ezüstből készül, mérete 42,5 mm, súlya 36 gramm. Az érem első oldalán 

Ökröss Bálint képmása szerepel, köriratként az „Ökröss Bálint (1829–1889) A Magyar 

Közjegyzőség megszervezője emlékére” szöveggel. Az érem hátoldalán az „A MOKK díja, 

alapítva 2008.” felirat szerepel. 

 

Markó Sándor-díj 
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4. § (1) A Markó Sándor-díj annak a közjegyzőnek, közjegyzőhelyettesnek vagy MOKK 

alkalmazottnak adományozható, aki: 

a) szakmailag kiemelkedő tevékenységet végez, vagy 

b) szakmai életútja elismeréseként vált méltóvá a díj adományozására. 

(2) A Markó Sándor-díjból évente három darab adományozható.  

(3) A díjban részesülő személy érmet és adományozást igazoló elismerő oklevelet kap. Az érem 

bronzból készül, mérete 42,5 mm, súlya 36 gramm. Az érem első oldalán Markó Sándor 

képmása szerepel, köriratként a „Markó Sándor (1847–1912) királyi közjegyző emlékére” 

szöveggel. Az érem hátoldalán az „A MOKK díja, alapítva 2008.” felirat szerepel. 

 

Gidófalvy István-díj 

 

5. § (1) A Gidófalvy István-díj annak a közjegyzőnek, közjegyzőhelyettesnek, közjegyzői irodai 

vagy kamarai alkalmazottnak adományozható, aki szakmai életútja elismeréseként vált méltóvá 

a díj adományozására. 

(2) A Gidófalvy István-díjból évente öt darab adományozható.  

(3) A díjban részesülő személy érmet és adományozást igazoló elismerő oklevelet kap. Az érem 

kupro-nikkelből készül, mérete: 42,5 mm, súlya: 36 gramm. Az érem első oldalán Gidófalvy 

István képmása szerepel, köriratként a „Gidófalvy István (1859-1921) közjegyző emlékére” 

szöveggel. Az érem hátoldalán az „A MOKK díja, alapítva: 2018.” felirat szerepel. 

 

Pro Notariis Hungariae – A Magyar Közjegyzőkért díj 

 

6. § (1) A Pro Notariis Hungariae – A Magyar Közjegyzőkért díj annak adományozható, aki 

nem tagja a magyar közjegyzői karnak, de munkájával, szakmai tevékenységével elősegíti és 

támogatja a magyar közjegyzőség működését, továbbá  

a) szakmai munkáját huzamosabb ideje kimagasló színvonalon végzi, 

b) jelentős tudományos tevékenységet fejt ki, vagy 

c) szakmai életútja elismeréseként vált méltóvá a díj adományozására. 

(2) A Pro Notariis Hungariae – A Magyar Közjegyzőkért díjból évente egy darab 

adományozható.  

(3) A díjban részesülő személy kisplasztikát és adományozást elismerő oklevelet kap. A 

kisplasztika reneszánsz ruhás, okiratot a kezében tartó közjegyzőt ábrázol, magassága: 20 cm. 

 

A MOKK Elnökségének Elismerő Díja és Oklevele 

 

7. § (1) A MOKK Elnökségének Elismerő Díját és Oklevelét az a közjegyző, 

közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt, közjegyzői irodai vagy kamarai alkalmazott kaphatja meg, 

aki: 

a) szakmai munkáját tartósan kiemelkedően végzi, vagy 

b) jelentős szakmai feladat végrehajtásával előmozdította a Közjegyzői Kar sikeres működését. 

(2) A MOKK Elnökségének Elismerő Díjából és Okleveléből évente tíz darab adományozható, 

melyből legalább öt darabot közjegyzői irodai alkalmazott kap.  

(3) A díjban részesülő személy érmet és elismerő oklevelet kap. Az érem tombakból készül, 

mérete 42,5 mm, súlya 32 gramm. Az érem első oldalán Rupp Zsigmond képmása szerepel, 

köriratként a „Rupp Zsigmond közjegyző (1838-1917) emlékére” szöveggel. Az érem 

hátoldalán az „A MOKK díja, alapítva: 2018.” felirat szerepel.  

(4) Az elismerő oklevél szövege a következő:  

„A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöksége … részére szakmai munkája alapján 

elismerő oklevelet adományoz. 
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Budapest, 20………………… 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke” 

 

Közjegyzői Szolgálatért Kitüntető Érem és Oklevél 

 

8. § (1) A Közjegyzői Szolgálatért Kitüntető Érem és Oklevél annak a közjegyzőnek 

adományozható a szolgálati jogviszonyának megszűnése alkalmából, aki szakmai munkáját 

legalább huszonöt évig hivatástudattal és magas színvonalon végezte, így életútja alapján 

méltóvá vált a díj adományozására. A szakmai munka huszonöt éves időtartamának 

megállapításakor a közjegyzőjelölti és közjegyzőhelyettesi gyakorlatot is figyelembe kell 

venni. 

(2) A Közjegyzői Szolgálatért Kitüntető Érem és Oklevél szükség szerint adományozható. 

(3) A díjban részesülő személy érmet és adományozást igazoló elismerő oklevelet kap. Az érem 

kupro-nikkelből készül, mérete: 42.5 mm, súlya: 36 gramm. Az érem első oldalán a magyar 

közjegyzőség szimbóluma szerepel, köriratként a „Cum Fide Pro Bono Publico” szöveggel. Az 

érem hátoldalán az „A MOKK díja, alapítva: 2018.” felirat szerepel. 

(4) Az oklevél szövege a következő:  

„A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöksége … részére hivatástudattal és magas 

színvonalon végzett közjegyzői szolgálata elismeréséül Közjegyzői Szolgálatért Oklevelet 

adományoz.  

Budapest 20...  

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.” 

 

Fekete László-díj  

 

9. § (1) A Fekete László-díj annak a közjegyzőnek, közjegyzői alkalmazottnak vagy a 

közjegyzői karon kívüli személynek adományozható, aki munkáját és szakmai tevékenységét 

magas színvonalon végzi, továbbá elismeri és támogatja a magyar közjegyzőség működését.  

(2) A díjból évente húsz darab adományozható.  

(3) A díjban részesülő személy érmet kap. Az érem aranyozott bronzból készül, mérete 42,5 

mm, súlya 36 gramm. Az érem első oldalán Fekete László grafikai kivitelű képmása szerepel, 

köriratként a „dr. Fekete László (1887 – 1979) királyi közjegyző emlékére” szöveggel. Az érem 

hátoldalán az „A MOKK elismerése az érdem jutalmául, alapítva: 2013.” felirat, valamint a 

kitüntetésben részesülő személy neve és az adományozás évszáma szerepel gravírozással. 

 

A szakmai elismerések adományozásának és visszavonásának rendje 

 

10. § (1) A szakmai elismerések adományozására bármely közjegyző javaslatot tehet. 

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti szakmai elismerések adományozásáról a MOKK elnöksége, 

a Fekete László-díj tekintetében a MOKK elnöke dönt.  

(3) Az adományozott díjakkal és elismerésekkel együtt az adományozó szerv a közjegyzői és 

kamarai alkalmazottak részére pénzjutalmat is megállapíthat, amelynek mértéke a kitüntetett 

javadalmazásához igazodik.  

(4) Szakmai elismerésben volt közjegyző, vagy közjegyzői alkalmazott is részesíthető, akinek 

a szolgálati vagy munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, ha egyébként az elismerés 

adományozására írt feltételeknek megfelel. 

(5) A szakmai elismeréseket – a Fekete László-díj, valamint a Közjegyzői Szolgálatért 

Kitüntető Érem és Oklevél kivételével – évente egy alkalommal, a Közjegyzőség Világnapja 

vagy az évente megrendezésre kerülő közjegyzői kollokvium alkalmából ünnepélyes keretek 
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között adják át. A Fekete László-díjat, valamint a Közjegyzői Szolgálatért Kitüntető Érmet és 

Oklevelet évente több alkalommal is átadhatják.  

(6) A MOKK elnöksége az adományozás időpontja tekintetében szükség esetén az (5) 

bekezdésben foglaltaktól eltérhet. 

(7) A szakmai elismerések posztumusz is adományozhatók, ez esetben a díj átvételére a 

kitüntetett özvegye vagy leszármazottja jogosult.  

 

11. § (1) Nem részesülhet szakmai elismerésben az a közjegyző, közjegyzői vagy kamarai 

alkalmazott, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, vagy aki fegyelmi 

büntetés vagy büntető bíróság által kiszabott büntetés hatálya alatt áll. 

(2) Ha a szakmai elismerésben részesülő személy utólag méltatlanná válik az elismerésre, úgy 

a szakmai elismerést az adományozó visszavonja. A szakmai elismerésre méltatlanná válik az, 

akit a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre, közérdekű 

munkára ítélt, a közügyektől eltiltott, illetve akinek szolgálati viszonya hivatalvesztés fegyelmi 

büntetéssel szűnt meg. 

(3) A szakmai elismerésben részesülők nevét, illetve a visszavont szakmai elismerést a MOKK 

honlapján kell közzétenni. 

 

Záró rendelkezések 

 

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

(2) Jelen szabályzat nem érinti a közjegyzői szervezetben adományozható szakmai 

elismerésekről szóló 97. számú MOKK iránymutatás alapján adományozott szakmai 

elismeréseket. 

(3) Hatályát veszti a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 97. számú iránymutatása a 

közjegyzői szervezetben adományozható szakmai elismerésekről. 

 

Budapest, 2021. június 7. 

 

 

dr. Tóth Ádám 

a MOKK elnöke 

 


