
Csoportos adatszolgáltatás díjai 
 

I. Díjtételek a természetes személyazonosító vagy lakcímadatok alapján történő 
adatszolgáltatás esetén (Ft/tétel): 
 

Mágneses vagy optikai 
adathordozón 

1 példányos előnyomás nélküli leporellón (legalább 16 
fő/lap) 

Öntapadós címkén 
(etiketten) 

Tételszámövezet 

teljesített adatszolgáltatás (Ft/tétel) 

101–10 000 16,00 18,00 20,00 

10 001–100 000 14,00 16,00 18,00 

100 001–200 000 12,00 14,00 16,00 

200 001–500 000 11,00 13,00 15,00 

500 001–1 000 000 9,00 11,00 13,00 

1 000 001-től 8,00 10,00 12,00 
 
A fizetendő díj legkisebb összege: 
 
mágneses vagy optikai adathordozón 26 000 Ft 

leporellón vagy etiketten 39 000 Ft 
 
 

II. 100-nál több személyazonosító igazolvány vagy a személyi azonosítóról és a lakcímről 
szóló hatósági igazolvány okmányazonosítója alapján történő adatszolgáltatás esetében a 
díj mértéke: 

• 1–100 tételig: 730 Ft/tétel 

• 101 tételtől: 550 Ft/tétel. 

 
 
III.  Díjtételek az adatigénylő által megjelölt személy vagy személyi kör az adatszolgáltatásra 

illetékes szerv által – kapcsolatfelvétel céljából – történő megkeresése esetén: 
 
 

Tételszámövezet Forint/megkeresés 

101–10 000 275 

10 001–50 000 195 

50 001-től 155 
 
A fizetendő díj legkisebb összege: 25 800 Ft 

 



IV. Az Nytv. 17. § (6) bekezdésében meghatározott, a személyazonosító igazolvány 
adattartalma alapján a személyazonosítás céljára bemutatott okmányba felvett adatok 
összehasonlítása, ellenőrzése és a lakcím közlése vagy a megadott adatok alapján a 
személy(ek) azonosítása céljából történő csoportos adatszolgáltatás (egy eljárásban kért 
100-nál több személy) esetén a fizetendő díj a díjtétel és az adatszolgáltatásban érintett 
személyek számának szorzata. 

 
A díjtétel mértéke: 

• papír alapú adathordozón 750 Ft/tétel 

•  mágneses vagy optikai adathordozón történő adatszolgáltatás esetén: 650 Ft/tétel 

•  számítógépes kapcsolat útján (on-line) történő adatszolgáltatás esetén: 

o 101–500 000 tételig: 275 Ft/tétel 

o 500 001 tételtől: 130 Ft/tétel 

 
 
V. Név- és lakcímadatok egyeztetése, illetőleg csoportképző ismérvek alapján történő 

szolgáltatása esetén a fizetendő díjat az I.–II. pontokban meghatározottak alapján kell 
megállapítani. A fizetendő díj a díjtétel és a tételszám szorzata, de legalább annak az I.–II. 
pontban meghatározott legkisebb összege. 

 
VI. Díjtételek a név- és lakcímadatoknak az 1995. évi CXIX. törvény 4. § (3) bekezdése 

szerinti egyeztetése esetén, ha az egyedi keresési ismérveket az adatigénylő mágneses 
vagy optikai adathordozón, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervétől kapott 
formában adja át, és az adatszolgáltatást ugyanilyen formában igényli: 

 
Mágneses vagy optikai adathordozón Öntapadós címkén (etiketten) Tételszámövezet 

teljesített adatszolgáltatás (Ft/tétel) 

1–10 000 17,00 20,00 

10 001–100 000 12,50 14,00 

100 001–200 000 10,50 12,00 

200 001–500 000 8,00 9,50 

500 001–1 000 000 6,50 8,00 

1 000 001-től 4,50 7,00 
 
A fizetendő díj legkisebb összege: 
 
mágneses adathordozón 26 000 Ft 

öntapadós címkén (etiketten) 39 000 Ft 
 
 
 



VII. Díjtételek a csoportképző ismérvek (nem, életkor, családi állapot, lakcím, településnév) 
meghatározásával igényelt név- és lakcímadatok (címlista) szolgáltatása esetén: 

 
Mágneses vagy optikai adathordozón Öntapadós címkén (etiketten) Tételszámövezet 

teljesített adatszolgáltatás (Ft/tétel) 

1–10 000 33,00 36,00 

10 001–100 000 26,00 29,00 

100 001–200 000 21,00 24,00 

200 001–500 000 14,00 18,00 

500 001–1 000 000 11,00 14,00 

1 000 001-től 8,00 11,00 
 
A fizetendő díj legkisebb összege: 
 
mágneses adathordozón 26 000 Ft 

öntapadós címkén (etiketten) 39 000 Ft 
 


