
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

 

A tervezet előterjesztője 

  



A közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

…/2014. (…..) KIM rendelete 

 

a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának 

vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól 

 

 

 

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,  

 

a 16. § tekintetében az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 

38. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 2012/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,  

 

a 20. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 2012/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben és 

 

a 19. és 21. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 2012/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

 

a következőket rendelem el: 

 

 

1. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának 

működtetésére vonatkozó általános követelmények 

 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában  

 

1. informatikai alkalmazás: a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (a 

továbbiakban: országos kamara) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és 

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvényben (továbbiakban: 

Kjnp.) meghatározott, a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések (a továbbiakban 

együtt: vagyonjogi szerződés) elektronikus nyilvántartásának (a továbbiakban: vagyonjogi 



szerződések nyilvántartása) a vezetésére, és a vagyonjogi szerződések nyilvántartásból történő 

adatigénylések teljesítésének a technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők részére 

rendelkezésre álló országosan egységes számítástechnikai rendszere, 

2.  közjegyző: az a közjegyző és közjegyző-helyettes (a továbbiakban együtt: 

közjegyző), aki a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába adatot bejegyez, továbbá az a 

közjegyző, közjegyzőhelyettes, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 

továbbiakban: Kjtv.) 29. § (2a) bekezdésében nevesített jogkörében eljáró közjegyzőjelölt, aki 

a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából adatot igényel, 

3. üzemzavar: az informatikai alkalmazás tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy 

ezt eredményező egyéb technikai problémája, ami a szolgáltatásainak igénybevételét 

korlátozza vagy lehetetlenné teszi, 

4. üzemszerű karbantartás: az informatikai alkalmazás tervszerű és rendkívüli 

esetekben végzett, előzetes tájékoztatás alapján, előre meghatározott időtartamig tartó 

karbantartása, ami alatt az informatikai alkalmazás szolgáltatásai nem érhetők el. 

 

2. § 

 

(1) Az informatikai alkalmazás működtetője az országos kamara. 

 

(2) Az informatikai alkalmazás alkalmazásgazdája és adatgazdája az országos kamara elnöke. 

 

(3) Az országos kamara az informatikai alkalmazás üzemeltetésével vagy fejlesztésével akkor 

bízhat meg más személyt (a továbbiakban: külső szolgáltató), ha az vállalta az e rendeletben 

előírt követelmények betartását. 

 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak érvényesítését az országos kamarának a külső szolgáltatóval 

megkötött szerződésben kell biztosítania. 

 

(5) Az országos kamarának folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a külső szolgáltató teljesíti-e 

a szerződéses kikötéseket. 

 

(6) Az informatikai alkalmazás működtetésével, kezelésével megbízott személyek az e 

tevékenységük végzése során tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. 

A titoktartási kötelezettség a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony megszűnését követően is fennmarad. 

 

3. § 

 

(1) Az országos kamara biztosítja, hogy az informatikai alkalmazás – a vagyonjogi 

szerződések nyilvántartásába történő bejegyzés és az abból történő adatigénylés céljára – 

munkanapokon legalább 8 órától 20 óráig elérhető legyen.  

 

(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás üzemszerű karbantartási idejéről legalább 

72 órával annak kezdetét megelőzően, és a karbantartási ideje alatt is tájékoztatást ad a 

közjegyző és a Kjnp. 36/K. § (2) bekezdésében meghatározott, az informatikai alkalmazást 

igénybe vevő szervek (a továbbiakban: közfeladatot ellátó szerv) részére. Az üzemszerű 

karbantartást az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül kell elvégezni. 

 

(3) Az üzemzavarról az országos kamara a honlapján ad tájékoztatást. 

 



4. § 

 

 (1) A közjegyző köteles az irodájának megnyitásától kezdve a vagyonjogi szerződések 

nyilvántartásába való bejegyzést és a nyilvántartásból való adatigénylést lehetővé tévő 

elektronikus adatkapcsolat kialakításának feltételeit irodájában biztosítani. 

 

(2) Az országos kamara a közjegyző számára az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

teljesítéséhez az informatikai alkalmazást, valamint az adatok megőrzését és törlését 

biztosítja, továbbá az informatikai alkalmazás használatához szükséges ismereteket elérhetővé 

teszi. 

 

(3) A közjegyző a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő bejegyzésre és az abból 

történő adatigénylésre szolgáló műveleteinek elvégzéséhez a Kjtv. szerinti, az országos 

kamara által rendszeresített minősített elektronikus aláírást használ. 

 

2. A vagyonjogi szerződés tényének bejegyzése a vagyonjogi szerződések nyilvántartásba  

 

5. § 

 

(1) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő adat bejegyzésére az informatikai 

alkalmazás erre szolgáló felületén, az erre rendszeresített elektronikus adatlap kitöltésével 

kerül sor. 

 

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus adatlap kitöltésének 

befejezésekor, az adatlap elektronikus aláírását követően a közjegyző nevét és székhelyét, 

valamint a bejegyzés pontos időpontját a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában rögzítse.  

 

6. § 

 

Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy 

 

a) ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza a Kjnp. 36/K. § (1) 

bekezdésében foglalt valamennyi adatot, akkor azokat a vagyonjogi szerződések 

nyilvántartásában – az elektronikus adatlap elektronikus aláírását követően – rögzítse, 

b) hiányosan kitöltött adatlap alapján ne rögzítsen adatot a vagyonjogi szerződések 

nyilvántartásában; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a közjegyző 

részére, 

c) az adat rögzítését követően annak megtörténtéről és tartalmáról szóló 

rendszerüzenet képernyőn való megjelenítésével értesítse a közjegyzőt. 

 

7. § 

 

Ha az informatikai alkalmazás a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő adatrögzítés 

időpontjában nem elérhető a közjegyző számára, a bejegyzést az informatikai alkalmazás 

újbóli rendelkezésre állásakor haladéktalanul, de legkésőbb a rendelkezésre állást következő 

munkanap 12 óráig teljesíteni kell. 

 

 

 



3. A bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése 

tényének bejegyzése a nyilvántartásba 

 

8. § 

 

A vagyonjogi szerződés módosítása tényének bejegyzése iránt a közjegyző akkor intézkedhet, 

ha a vagyonjogi szerződés módosítással egységes szerkezetbe foglalt vagyonjogi szerződés is 

benyújtásra került a közjegyzőnek. 

 

9. § 

 

(1) A vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének 

bejegyzése esetén a közjegyző az új adatot az adat bejegyzésére irányadó szabályok (5. §) 

szerint jegyzi be a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába. 

 

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az új adatot a korábban bejegyzett 

adatok mellett automatikusan rögzítse a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában. 

 

10. § 

 

(1) Ha a szerződő félnek a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt adata 

megváltozott, azt a közjegyző részére haladéktalanul be kell jelentenie. 

 

(2) A közjegyző a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatok 

változását azt követően jegyzi be a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, hogy a bejelentő 

személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával 

meggyőződött. 

 

4. A nyilvántartás adatainak kijavítása 

 

11. § 

 

(1) Ha a közjegyző észleli, hogy a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bejegyzett adatot 

elírás miatt ki kell javítani, az adat kijavítása iránt hivatalból intézkedik. 

 

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban 

bejegyzett adat mellett automatikusan rögzítse a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában. 

 

5. Betekintés a nyilvántartásba 

 

12. § 

 

(1) A közjegyző a Kjnp. 36/K. § (3) bekezdése esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti 

különösen 

 

 a) betekintést kérő adatait, 

 b) a jogi érdek igazolásának módját, 

 c) ha a betekintés vagy felvilágosítás adás megtagadásának volt helye, a megtagadás 

indokát. 

 



(2) Ha a betekintés megtagadásának nincs helye, a közjegyző a betekintést kérő részére 

biztosítja – az informatikai alkalmazás szolgáltatásaihoz jogosulatlan hozzáférést kizáró 

módon – a vagyonjogi szerződések nyilvántartása adatainak megismerését. 

 

6. Felvilágosítás adása a vagyonjogi szerződés tartalmáról 

 

13. § 

 

(1) Felvilágosítás adása a vagyonjogi szerződés tényének, a bejegyzett vagyonjogi szerződés 

módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése során eljárt 

közjegyzőtől kérhető; ha a közjegyző észleli, hogy utóbb a vagyonjogi szerződés módosítása, 

törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére került sor a vagyonjogi 

szerződések nyilvántartásába, arról a felvilágosítást kérőt tájékoztatja. 

 

(2) A közjegyző a Kjnp. 36/K. § (5) bekezdése esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti 

különösen 

 

 a) a felvilágosítást kérő adatait, 

 b) annak igazolásának módját, hogy a felvilágosítást kérő valamelyik szerződő féltől 

írásbeli felhatalmazást kapott, 

 c) ha a felvilágosítás adás megtagadásának van helye, a megtagadás indokát. 

 

(3) A közjegyző a felvilágosítás adása céljából a vagyonjogi szerződésről nem hiteles 

másolatot készít és azt a felvilágosítást kérőnek felvilágosítás adása céljából átadja. A nem 

hiteles másolat célja kizárólag a felvilágosítás adása, azt a felvilágosítást kérő a közjegyző 

irodájából nem viheti ki.  

 

(4) A vagyonjogi szerződés tartalmáról szóló felvilágosítás adása során a közjegyző kérelemre 

a vagyonjogi szerződésről 

 

a) – ha a vagyonjogi szerződést a felvilágosítást adó közjegyző készítette – kiadmányt, 

b) – ha a vagyonjogi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták 

vagy azt másik közjegyző készítette – hiteles másolatot 

 

készít. 

 

(5) Ha a felvilágosítást kérő úgy nyilatkozik, hogy kizárólag a (4) bekezdés szerinti okirat 

kiadását kéri, a közjegyző a (3) bekezdés szerinti nem hiteles másolatot nem készíti el. 

 

7. Közjegyzői lekérdezés a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából  

 

14. § 

 

(1) A lekérdezést a közjegyző az informatikai alkalmazás erre szolgáló felületén az egyik 

szerződő félnek a betekintést, felvilágosítást kérő által rendelkezésre bocsátott, a Kjnp. 36/K. 

§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt adatainak megadásával végzi. 

 

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy 

 



a) a lekérdezést végző közjegyző nevét és székhelyét, valamint a lekérdezés időpontját  

automatikusan rögzítse, 

b) a lekérdezést ne teljesítse, ha nem került megadásra a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott valamennyi adat. 

 

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az informatikai rendszer útján a hiányosság 

megjelölésével hibaüzenetet kell küldeni a közjegyző részére. 

 

8. A nyilvántartás adatainak őrzése és őrzési időt követő törlése 

 

15. § 

 

(1) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan és 

visszaállíthatatlanul törölje a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából a vagyonjogi 

szerződésre vonatkozó valamennyi adatot, ha a legutolsó bejegyzés időpontja óta 100 év 

eltelt. 

 

(2) A Kjnp. 36/K. § (6) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatokat az országos kamarának az 

informatikai alkalmazás útján 5 év elteltével kell visszaállíthatatlanul törölnie. 

 

9. Költségtérítés 

 

16. § 

 

(1) Az informatikai alkalmazás létrehozásának, működésének és fejlesztésének költségeit az 

országos kamara viseli. 

 

(2) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásába való bejegyzésnek a költségtérítése 10 000 

forint; a nyilvántartásból való lekérdezés költségtérítése 1000 forint. 

 

(3) A költségtérítés megfizetésére irányuló kötelezettséget az országos kamara honlapján 

közzétett tájékoztatás szerint, az abban megjelölt fizetési számla javára kell teljesíteni. 

 

(4) A költségtérítés megfizetéséről a számviteli bizonylatot az országos kamara állítja ki.  

 

17. § 

 

A közfeladatot ellátó szervek adatigénylése a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából 

térítésmentes. 

 

10.  Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 



19. § 

 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) 

IM rendelet 5. számú melléklet 3. pont 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 

következő 13. alponttal egészül ki: 

 

„12. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő 

bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy 

megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás 

13. Összesen” 

 

20. § 

 

A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/G. §-

sal egészül ki: 

 

„30/G. § (1) A közjegyzőt a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus 

nyilvántartásába történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, 

törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás 

iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért, ha a vagyonjogi szerződést az 

eljáró közjegyző készítette, a 12. § (2) bekezdés d) pontjában egy órára megállapított 

munkadíj illeti meg. 

 

(2) A közjegyzőt az (1) bekezdés szerinti nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a 

tanúsítvány kiállításáért, ha a vagyonjogi szerződést nem az eljáró közjegyző készítette vagy 

azt ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, a 12. § (2) 

bekezdés d) pontja szerinti munkadíj illeti meg, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a két órára 

járó munkadíj összegénél. 

 

(3) A közjegyzőt a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus 

nyilvántartásába történő betekintés biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 

forint illeti meg. 

 

(4) A közjegyzőt a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus 

nyilvántartásának adatairól felvilágosítás adásáért 3000 forint munkadíj illeti meg, továbbá a 

házassági és az élettársi vagyonjogi szerződés nem hiteles másolatáért oldalanként 100 

forintot kell a részére megfizetni, ha a felvilágosítás adására akként került sor.” 

 

21. § 

 

A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. § (1) 

bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: 

 

(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó) 

 

„k) a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába 

történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése 

vagy megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás” 

 

(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.) 



Szakmai indokolás 

 

 

2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.). A Ptk. negyedik könyve hivatott – az eddig külön törvényben 

szabályozott – a családjogi rendelkezések szabályozására. A Családjogi Könyv a házassági 

vagyonjogi szerződések szabályozásánál egyrészről a korábbi szabályozáshoz hasonlóan 

rendelkezik arról, hogy a házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba 

vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják, másrészről bevezeti a házassági 

vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásának a lehetőségét (4:65. §). További változás 

a jelenleg még hatályos szabályozáshoz képest, hogy a Ptk. Kötelmi jogi Könyvében a 

házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó rendelkezésekkel azonos szabályt vezet be az 

élettársi vagyonjogi szerződések érvényessége és nyilvántartása tekintetében is (6:515. §).  

 

A Ptk. koncepciója szerint a bevezetett rendelkezések egyrészről családvédelmi, másrészt 

hitelezővédelmi rendelkezéseket tartalmaznak, a vagyonjogi nyilvántartás bevezetésével a 

Ptk. keretszabályokat kívánt adni ahhoz, hogy a vagyonjogi szerződések is betölthessék 

társadalmi rendeltetésüket. Családjogi szempontból egy vagyonjogi szerződés a házasfelek, 

vagy élettársak közti autonómia biztosítását hivatott elősegíteni, míg a szabályok 

kialakításának másik fontos szempontja a házasfelek, avagy élettársak hitelezői számára 

nyújtandó védelem megteremtése volt. Arról, hogy a Ptk. által bevezetett nyilvántartásokat 

mely szervezet vezeti, a nyilvántartásokból kinek, mely feltételekkel adható tájékoztatás, az 

egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: 

Kjnp.) – 2014. március 15-én hatályba lépő – 36/H–36/K. §-a rendelkezik. 

 

A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 

tervezet (a továbbiakban: Tervezet) a Kjnp. felhatalmazása alapján a közjegyzők által vezetett 

nyilvántartásra, és a nyilvántartás vezetést támogató, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

(továbbiakban: országos kamara) által működtetett elektronikus rendszerre vonatkozó 

részletszabályokat tartalmazza. 

 

A Tervezet a Kjnp. 38. § f) és g) pontjában kapott felhatalmazások alapján tartalmazza a 

nyilvántartás vezetésével összefüggő részletes végrehajtási szabályokat. A Tervezet a 

nyilvántartás működtetésére vezetésére vonatkozó szabályokat, a nyilvántartásba való 

bejegyzés, módosítás és törlés esetén követendő eljárást, az abból való lekérdezésre 

vonatkozó előírásokat, s a közfeladatot ellátó szervek elektronikus úton történő 

adatigénylésének módját, valamint a vagyonjogi szerződések nyilvántartásba vételéért 

fizetendő költségtérítés összegét és a rendszerből történő adatigénylésekhez kapcsolt 

különböző díjtételeket tartalmazza. 

 

A nyilvántartási rendszer működtetéséért az országos kamara felel, a közjegyzők a 

nyilvántartásba a bejegyzéseket az erre kialakított informatikai alkalmazás igénybevételével 

teszik meg. 

 

A Tervezet szabályozza az informatikai alkalmazás működésének feltétel- és 

követelményrendszerét, a rendelkezésre állás idejét, a karbantartás és üzemzavar esetén 

követendő eljárást, és az országos kamarának a rendszer működtetéséért fizetendő 

költségtérítés összegét. 

 



A Tervezet rögzíti, hogy a Kjnp. 36/K. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladatot ellátó 

szerv közvetlen hozzáféréssel, kizárólag elektronikus úton igényelhet adatokat. Egyebekben 

meghatározza azon díjtételeket, amelyek a nyilvántartási rendszerből történő lekérdezéshez, 

abból történő adatigényléshez kapcsolódnak.  

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés 

szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 

adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 315

2. kb. 1680 ezer (x2)

3. kb. 420 ezer (x2)

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

közjegyzők

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

-

KIM-MIKFO

KIM HO, adatgyűjtéshez:Központi Statisztikai 

Hivatal
2011-2014

A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásának létrehozására, működtetésére, továbbá az 

abba bejegyzett adatok kezelésére vonatkozó rendeleti szintű részletszabályok megállapítása

Nem volt. Egyelőre nem ismert.

Végrehajtás feltétételei

A Tervezet elfogadásával hivatott szabályozni az újonnan a közjegyzői nemperes eljárások körébe – a Kjnp. módosításával 

– bevezetett házassági és élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának vezetésére vonatkozó törvényi 

rendelkezések rendeleti szintre tartozó szabályait.

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
XX-MIKFO/31/2014

10 nap

a Házassági és Élettársi Vagyonjogi 

Szerződések Országos Nyilvántartásának 

vezetéséről és az abból történő 

adatszolgáltatás részletes szabályairól 

szóló KIM rendelet (továbbiakban: Tervezet)

A 2014. március 15. napján hatályba lépő Ptk. külön fejezetben  részletesen szabályozza a házassági vagyonjogi 

szerződések jogintézményét, illetve az élettársak esetében is lehetőség nyílik ún. élettársi vagyonjogi szerződés 

megkötésére; az új Ptk. e szerződések nyilvántartására vezeti be a házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződések 

országos nyilvántartását, melynek részletes végrehajtási szabályait tartalmazza a miniszteri rendelet.  

2014.02.10

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

2. Hatások összefoglalója

Csökkennek

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

0 Ft

házaspárok

élettársak

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Az új Ptk.-ban teljesen új nyilvántartásként jelenik meg a házassági és élettársi vagyonjogi 

szerződések országos nyilvántartása, így az azt vezető Magyar Országos Közjegyzői Kamarának 

(MOKK) meg kell teremtenie az új elektronikus nyilvántartás feltételeit a már létező Élettársi 

Nyilatkozatok Nyilvántartásához hasonló módon.

Piaci szereplők esetén

0 Ft



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További kettő évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: dr. Czepek Gábor
…………………………………….

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

A házassági (élettársi) vagyonjogi szerződés megkötésének, nyilvántartásba vételének lehetősége jelentős szabadságot nyújt mind a házastársak, mind az 

élettársak részére vagyoni viszonyaik egyéni meghatározására, ami egyrészt letisztultabb, egyértelműbb jogi helyzetet teremt a házastársak és élettársak 

valamint hitelezőik viszonylatában, ezen felül mindazon jogviták gyorsabb lefolytatásához, rendezéséhez is hozzájárulhat, amely a házastársak (élettársak) 

egymás közötti, illetve a házastársak (élettársak) és hitelezők közötti vagyoni viszonyokat érint. 

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

igen 

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?


