Kérelem
hangfelvétel meghallgatásának vagy másolatának biztosítására
Alulírott.................................................................... , (a továbbiakban: kérelmező) kérem, hogy – a
vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően – az alábbi adatokkal a kérelemben meghatározottak
szerint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ügyfélszolgálatával történt telefonbeszélgetésről készült
hangfelvétel tekintetében a kérelemben meghatározottakat biztosítani szíveskedjenek.

1. Kérelmező adatai:
Név: ............................................................................................................................................................
Cím: ............................................................................................................................................................
Azonosító okmány1 típusa, száma2: ...........................................................................................................

2. A rögzített beszélgetés hívásazonosítója:
A kérelmező által a rögzített beszélgetés során használt telefonkészülék hívószáma: ............................
Hívás időpontja3 (év/hónap/nap óra:perc, magyar idő szerint): ...............................................................

3. Kérelem jogcíme:
A rögzített beszélgetés a kérelmező és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ügyfélszolgálati
munkatársa között zajlott.

4. Kérelem meghatározása:

□ a hangfelvétel meghallgatásának biztosítását kérem, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
erre a célra kijelölt helyiségében4

□ a hangfelvétel másolatának átadását kérem adathordozón
1

5

vagy elektronikus úton6

Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély.
Meghatalmazott esetében az ő személyazonosító okmányának típusát és számát kell feltüntetni.
3
Kérelmet csak a hangfelvétel megőrzési idején belül (5 év) lehet előterjeszteni.
4
1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/B. Közjegyzők Háza Irodaház.
5
Adathordozó: CD vagy DVD egyszer írható optikai lemez.
6
Ha az ügyfél elektronikus úton kéri rendelkezésre bocsátani a hangfelvételről készült másolatot, a kérelmet
elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítve kell
megküldenie.
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□ a hangfelvétel meghallgatásának biztosítását kérem, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
erre a célra kijelölt helyiségében7 és a hangfelvétel másolatának átadását kérem
adathordozón8

5. Nyilatkozat a hangfelvétel felhasználása tárgyában:
1. A hangfelvétel tartalmát – azzal összefüggő hatósági, bírósági eljárás kivételével – nem
teszem elérhetővé más személyek számára.
2. A hangfelvételen szereplő, titokvédelem (közjegyzői, banki stb.) körébe tartozó
információkat megőrzöm.
3. Tudomásul veszem, hogy a fentiek be nem tartása esetében, továbbá a kérelem jogcímének
valótlan feltüntetése esetén viselnem kell a vonatkozó jogszabályok szerinti jogi
következményeket.

6. A hangfelvétel elektronikus úton történő megküldésére irányuló kérelem esetében a
titkosításhoz a jelszó:
Dátum:

_____________________________
Kérelmező

7
8

1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/B. Közjegyzők Háza Irodaház.
Adathordozó: CD vagy DVD egyszer írható optikai lemez.
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