A Magyar Országos Közjegyzői Kamara
53. számú iránymutatása
a közjegyzői szervezetben adományozható szakmai elismerésekről szóló 21. számú
MOKK iránymutatás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
a módosításokkal egységes szerkezetben1
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara választmánya a közjegyzői szervezetben és a
közjegyzőség érdekében kifejtett példamutató, kimagasló szakmai tevékenység, tudományos
feladat végrehajtása, továbbá a Közjegyzői Kar munkájának, szakmai fejlődésének sikeres
elősegítése érdekében díjakat alapít.
1. § (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) elnöksége által
adományozható díjak, elismerések:
1. „Ökröss Bálint” díj
2. „Markó Sándor” díj
3. A MOKK elnökségének elismerő oklevele
4. Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért
(2) A MOKK elnöke által adományozható díj, elismerés a „Fekete László” emlékérem.
„Ökröss Bálint” díj
2. § (1) Az „Ökröss Bálint” díj kitüntetésben a közjegyzői szervezetben dolgozó azon személy
részesíthető, aki:
a) szakmai munkáját huzamosabb ideje kimagasló színvonalon végzi,
b) jelentős tudományos tevékenységet fejt ki,
c) szakmai életútja elismeréseként vált méltóvá a díj adományozására.
(2)2 A díjból évente maximum egy kitüntetés adományozható. 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 kisplasztikai
kivitelű képmása, köriratként „Ökröss Bálint (1829–1889) A Magyar Közjegyzőség
megszervezője emlékére” szerepel, az érem hátoldalán „A MOKK díja, alapítva 2008.”felirat.
„Markó Sándor” díj
3. § (1) „Markó Sándor” díj kitüntetésben a közjegyzői szervezetben dolgozó azon személy
részesíthető, aki:
a) szakmailag kiemelkedő tevékenységet végez,
b) szakmai életútja elismeréseként vált méltóvá a díj adományozására.
(2)3 A díjból évente maximum három kitüntetés adományozható. A díjban részesülő személy
érmet és adományozást igazoló elismerő oklevelet kap. Az érem bronzból készül, mérete 42,5
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mm, súlya 36 gramm. Az érem első oldalán Markó Sándor kisplasztikai kivitelű képmása,
köriratként „Markó Sándor (1847–1912) királyi közjegyző emlékére” szerepel, az érem
hátoldalán „ A MOKK díja, alapítva 2008.” felirat.
MOKK elnökségének elismerő oklevele
4. § (1) Az elismerő oklevélben a közjegyzői szervezetben dolgozó azon személy részesíthető,
aki:
a) szakmai munkáját tartósan kiemelkedően végzi,
b) jelentős szakmai feladat végrehajtásával előremozdította a Közjegyzői Kar sikeres
működését.
(2)4A díjból évente maximum tíz kitüntetés adományozható. A díjban részesülő személy
elismerő oklevelet kap. Az oklevél merített lapon kerül kiállításra. Az oklevél szövege a
következő:
„A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöksége ……………………………………
részére szakmai munkája alapján elismerő oklevelet adományoz.
Budapest, 20…………………
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke”
Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért
5. § (1) A Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért díjban azon személy
részesíthető, aki nem tagja a 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,
c) szakmai életútja elismeréseként vált méltóvá a díj adományozására.
(2)5 A díjból évente maximum egy kitüntetés adományozható. 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 Székesfehérváry Egyed
közjegyző kézjegye szerepel, köriratként „Pro Notariis Hungariae – A magyar
közjegyzőkért”, az érem hátoldalán „A MOKK díja, alapítva 2008.” felirat.
„Fekete László” emlékérem
6. § (1) A „Fekete László” emlékérem elismerésben azon személy részesíthető, aki
munkájával és szakmai tevékenységével elősegíti és támogatja a magyar közjegyzőség
működését.
(2)6 A díjból évente maximum húsz kitüntetés adományozható. A díjban részesülő személy
érmet kap. Az érem aranyozott bronzból készül, mérete 42,5 mm, súlya 36 gramm. Az érem
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első oldalán Fekete László grafikai kivitelű képmása , köriratként „dr. Fekete László (1887 –
1979) királyi közjegyző emlékére” szerepel, az érem hátoldalán „A MOKK elismerése az
érdem jutalmául, alapítva 2013.” felirat, valamint a kitüntetésben részesülő személy neve és
az adományozás évszáma gravírozással.
A díjak, elismerések odaítélése
7. § (1) A díjak, elismerések adományozásáról a MOKK elnöksége, a „Fekete László”
emlékérem tekintetében a MOKK elnöke dönt. Az adományozott díjakkal, elismerésekkel
együtt az elnökség pénzjutalmat is megállapíthat.
(2) A díjakat – a „Fekete László” emlékérem kivételével – általában évente egy alkalommal, a
Közjegyzőség Világnapja vagy az évente megrendezésre kerülő közjegyzői kollokvium
alkalmából ünnepélyes keretek között adják át. A „Fekete László” emlékérmet a MOKK
elnöke év közben bármikor átadhatja. A díjakat a MOKK elnöke vagy elnökhelyettese adja át
a kitüntettek részére. A MOKK elnöksége, illetve a MOKK elnöke által adományozott
szakmai elismerésben részesülhet a közjegyzőség érdekében tevékenységet kifejtő személy, a
Közjegyzői Kar bármelyik tagja, a Közjegyzői Kar azon tagja, akinek szolgálati viszonya
nyugdíjazás miatt már megszűnt, azonban az adományozás feltételeinek megfelel.
(3) A MOKK által adományozott díjak és elismerések „posztumusz” is adhatók, ez esetben a
díj átvételére a kitüntetett özvegye vagy leszármazottja jogosult.
(4) Ha a szakmai díjban, elismerésben részesülő utólag méltatlanná válik az elismerésre, úgy a
díjat, elismerést a MOKK elnöksége visszavonja.
(5) A szakmai díjban részesülők nevét, illetve a visszavont díjat a MOKK honlapján és a
Notaricus Hungaricusban kell közzétenni.
Hatálybalépés
8. § (1) A jelen iránymutatás 2007. október 1-jén lép hatályba, első alkalommal 2008. évben
kerül sor a szakmai díjak, elismerések adományozására. A „Fekete László” emlékérem
adományozására első alkalommal 2014. évben kerül sor.
(2) A jelen iránymutatást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Választmánya 2007.
szeptember 14-i ülésén elfogadta.
Budapest, 2007. szeptember 14.
Dr. Tóth Ádám
a MOKK elnöke

