Tájékoztatás bíróságok és más hatóságok részére az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásából történő kamarai adatszolgáltatásról
Tisztelt Társhatóság!
Tájékoztatjuk, hogy a közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény
(továbbiakba: Kjnp.) 36/G. §-a alapján, 2010. január 1-jétől az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásának adatait a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (továbbiakban: MOKK)
kezeli. A Kjnp. 36/G §-ának (2) bekezdése alapján a MOKK az élettársi nyilvántartásból az
adatigénylésre jogosult részére szolgáltathat adatokat.
Jelezzük, hogy 2011. január 1. napjával módosultak a házasságról, családról, gyámságról
szóló 1952. évi IV. törvény Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásán alapuló apasági
vélelemének szabályai: 2011. január 1. napján és azt követően született gyermek esetén
az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolat nem
keletkeztet apasági vélelemét.
Az adatszolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1. Az élettársi nyilvántartásból annak a közigazgatási hatóságnak, közigazgatási

szervnek, bíróságnak, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, nemzetbiztonsági
szolgálatnak, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó
szervnek (a továbbiakban együtt: adatigénylő) továbbítható adat, amely minden egyes
igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy
törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának
ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére.
2. Az adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az
ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján
jogosult.
3. Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetéséről, az abból történő
adatszolgáltatás szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról
szóló 83/2009. (XII. 30.) IRM rendelet 16. §-a alapján az országos kamara által
végzett, az élettársi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás ellenértéke
a) élettársi kapcsolatonként,
b) ha pedig valamely személynek az élettársi nyilvántartásban rögzített adatainak
szolgáltatására irányul, úgy személyenként 2000 Ft.
4. Az adatszolgáltatási díjat az országos kamara részére - az annak kezelésére és
nyilvántartására elkülönített - 10918001-00000007-15030161 számú fizetési
számlájára kell megfizetni.
Az adatszolgáltatási díj megfizetését az adatigénylés iránti kérelem és megkeresés
előterjesztésekor kell igazolni. A bankszámla terhelését tartalmazó napi bankkivonatot
vagy annak másolatát a kérelemhez, megkereséshez mellékelni kell.

5. Az adatszolgáltatás a következő hatóságok részére jogszabályban meghatározott
feladataik teljesítésével összefüggésben díjmentes:
 büntetőügyben eljáró
- nyomozó hatóság
- ügyészség
- bíróság
 a nemzetbiztonsági szolgálat
 az apaság vélelme fennállásának megállapítása érdekében eljáró
anyakönyvvezető,
 a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv.
6. A megkereséseket elektronikus úton (megkereses@kamara.mokk.hu e-mail címre
elküldve), illetve postai úton (1535 Budapest Pf.: 839 címre „MOKK
MEGKERESÉS” jeligére megküldve) lehet előterjeszteni.
Az elektronikus úton benyújtott kérelmeket kizárólag elektronikus közokiratként,
minősített elektronikus aláírással ellátva tekintjük joghatályosnak.

dr. Tóth Ádám
a MOKK elnöke

2

