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IX. Anyakönyvvezetés, népesség-nyilvántartás adatkezelése 

Az anyakönyvvezetés és lakcímnyilvántartás adatkezelése teljes mértékben a jogszabályokon alapul, 
az azokban szabott adattartalommal és adatkezelési renddel (ld. 2010. évi I. tv., 6/2003 BM rend., 
174/2017. (VI. 30.) Korm. rend., 429/2017. (XII. 20.) Korm. rend., 1992. évi LXVI. tv., 146/1993. (X. 
26.) Korm. rend.) 

ADATKEZELŐ: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

1/IX. Adatkezelés Anyakönyvi és személy-és lakcím-nyilvántartási ügyek 
adatkezelése 

o Érintettek kategóriái *A jogszabályban meghatározottak szerint – ld. lent részletezve 
ügyenként. 
Általánosságban: 
A jogszabályban meghatározott, nyilvántartási bejelentésre 
kötelezettek 
A jogszabályban meghatározott hozzátartozóik, gyermekük (ld. 
ügyenként lent) 
Tanúk 
Az anyakönyvi események rögzítésében részt vevők (kezelőorvos, 
halottvizsgálatot / boncolást végző orvos, szülészeti osztály 
vezetője stb.) 
Elhunyt, örökhagyó 

o Személyes adatok 
kategóriái 

*A jogszabályban meghatározottak szerint – ld. lent részletezve 
ügyenként 

o Adatkezelés célja Anyakönyvi és személy-és lakcím-nyilvántartási jogszabályi 
kötelezettség teljesítése, adatok, adatváltozások nyilvántartása, 
közhitelű bizonyítása 

o Adatkezelés jogalapja Közhatalmi jogosítvány gyakorlása - 6. cikk (1)e 
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c  

o Adatok forrása Érintett / elhunyt esetében a bejelentő, további közhiteles 
nyilvántartások, az adatok kezelésére és továbbítására jogosult 
szervek 

o Érintettől származó 
adat: kötelező-e 
megadni 

Jogszabályi kötelezettség az adatszolgáltatás. 

o Adattovábbítás, 
címzettek kategóriái 

Adattovábbítás, adatszolgáltatás, adatkérés a jogszabályokban 
meghatározottak szerint történik, az adatok megismerésére 
jogosult hivatalos szervek részére, mely anyakönyvi értesítés 
útján is teljesíthető. Tipikus címzettek: 

• Kormányhivatal - Hazai Anyakönyv, anyakönyvi szerv 
• Külföldi állampolgár esetében: anyakönyvi szerv (aki az 

anyakönyvi kivonatot megküldi közvetlenül az illetékes 
magyarországi külképviseleti hatóságának vagy 
külpolitikáért felelős miniszternek) 

• Okmányiroda – pld. lakcím hatósági bizonyítvány ügyben 
• Magyar Nemzeti Levéltár 
• Illetékes gyámhivatal - a gyámhivatalt érintő anyakönyvi 

eseményekről 
• KSH - az általuk megszabott adatkörben, pld. halálozás és 
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házasságkötés esetén 
• Közjegyző, Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) – 

hagyatéki ügyekben 
• Hagyatéki ügyekben a bizonyítási eljárás során hivatalos 

szervek: pld. adóérték megállapítása céljából a lakóhely 
szerint illetékes önkormányzattól adat lekérése, 
építésügyi nyilvántartásokba történő betekintés, stb. 

• BFKH Állampolgársági és névváltoztatási osztály 
• A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartását kezelő szerv 

Továbbá minden további jogszabály megszabta esetekben, 
hatósági vagy tulajdonosi szerv általi ellenőrzéskor, valamint 
korlátozottan külső adatkezelő felé olyan szolgáltatás 
igénybevétele során, mely szükségessé teszi egyes személyes 
adatok megosztását (pld. internet / telekommunikációs 
szolgáltatói, posta, pénzintézet), vagy jogos érdekünk 
érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek) személyes 
adatait továbbíthatjuk. 

o Adatkezelés 
időtartama, törlésre 
előirányzott határidő 

A nyilvántartások adatai határidő nélkül őrzendőek, adataik nem 
törölhetőek (jogszabály): anyakönyv, anyakönyvi alapirat 
(betűrendes névmutató, családi jogállás rendezésével kapcsolatos 
irat, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, 
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéssel, 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői 
engedély, felmentés): nem selejtezhető 

Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, anyakönyvi kivonat 
átvételi elismervénye, anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, 
anyakönyvbe történő betekintés iratai, anyakönyvi események 
egyeztetése: 5 év 

Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával 
kapcsolatos iratok: 5 év 

*Anyakönyvvezetés érintettjei és kezelt személyes adatok köre, kategóriái 
ügycsoportonként 

Elhalálozás anyakönyvezése 

Halálozási ügyek érintettjei: 
• Elhuny: ugyan a GDPR rendelet hatálya nem terjed ki az elhunyt személyek adataira, a 

tagországi jogszabályok alkalmazandóak. Az Info tv. adataihoz fűződő bizonyos jogok 
gyakorlására hozzátartozóit felhatalmazza utólagosan is, ezért fontos az elhunytak adatait is 
az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezelni. 

• Hozzátartozó / temetést intéző / halálesetet bejelentő 
• Kezelőorvos, halottvizsgálatot végző orvos, halál okát megállapító kórboncnok, igazságügyi 

orvos-szakértő 

Halálozás anyakönyvezése során kezelt adatok: 
Hozzátartozó / temetést intéző / halálesetet bejelentő:  
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• neve 
• lakcíme, közelebbi megjelölése 

Kezelőorvos, halottvizsgálatot végző orvos: 
• neve, beosztása, munkahelye, címe, aláírása, bélyegzője, pecsétszáma 

Az elhunyt személyes adatai - a halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvi példánya adattartalma 
alapján: 

• anyakönyvi azonosító 
• elhalt családi és utóneve, anyja születési neve, taj, születési helye, ideje, neme, bejelentett 

lakóhelye, bejelentett tartózkodási helye 
• halálozás helye, időpontja 

Hagyatéki ügyek anyakönyvvezetői adatkezelése 

Hagyatéki ügyek érintettjei: 
• Hozzátartozók, örökösök, érdekeltek 
• Örökhagyó – megjegyzést az elhunyt adatairól ld. a halálozás anyakönyvezése részben 

Hagyatéki ügyek dokumentumai, a kezelt személyes adatok köre: 

A hozzátartozó és lehetséges örökösök adatai:  
• természetes személyazonosító adataik, személyes okmányaik adattartalma 
• az öröklést tárgyát bizonyító iratok adattartalma (pld. gépjármű forgalmi engedélye, ingatlan 

tulajdoni lapja, nyugdíjfolyósítótól igazolás, folyószámla szerződés vagy kivonat, stb.) 
• végrendelet adattartalma 

Az elhunyt adatai (ld. a fenti megjegyzést az elhunyt adatairól): 
• a halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvi példánya (adattartalmát ld. fent – halálozás 

anyakönyvezése) 
Örökhagyó adatai: 
(Megjegyzés: az elhunyt adataira nem terjed ki az adatvédelmi GDPR rendelet hatálya) : 

• természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje) 
• személyi igazolványa száma, személyi azonosító, adóazonosító jel 
• utolsó belföldi lakhely, utolsó tartózkodási hely 
• haláleset bekövetkezésének helye, dátuma 
• családi állapota, gondnokság alatt állt-e, értesítési kötelezettséget keletkeztető foglalkozása 

volt-e 
• állampolgársága 
• magyar állampolgársággal nem rendelkező örökhagyó esetében: idegenrendészeti jogállása 

(belföldi tartózkodás jogcíme, okmány kiállításának időpontja), belföldi jövedelemszerző 
tevékenység (fajtája, kezdete időpontja), TAJ-száma, magyarországi lakhatása 

Adattovábbítás hagyatéki ügyben:  
A hagyatéki dokumentáció az MOKK-nak (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) kerül továbbításra, 
majd az illetékes közjegyzőnek további intézkedés céljából. 

Házasság anyakönyvezése 

Érintettek:  
• Vőlegény és menyasszony, illetve későbbiekben férj és feleség 
• Tanúk 

Kezelt személyes adatok köre: 
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Vőlegény és menyasszony, illetve későbbiekben férj és feleség adatai: 
• vőlegény / menyasszony: egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító, születési családi neve, 

utónevei, szül hely, idő, személyi azonosítója, családi állapota, anyja születési családi neve és 
utónevei, apja születési családi neve és utónevei, állampolgársága, lakóhelye 

• személyazonosító okmány típusa, azonosítója, kiállító hatóság, érvényességi ideje 
• személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma 
• állampolgárságot igazoló okirat okmány típusa (pld. szig), száma, kiállító hatóság, 

érvényesség ideje 
• (tervezett) házasságkötéshelye, ideje 
• (nyilatkozat a) házasságkötés utáni viselt név(ről) 
• aláírásuk 

Tanúk: 
• családi neve, utónevei, lakóhelye, személyi azonosító, személyazonosító okmány típusa, 

azonosítója, kiállító hatóság, érvényességi ideje 
• aláírás 

 

Születés anyakönyvezésének adatkezelése 

Érintettek:  
• Szülők: apa és anya 
• Megszületett gyermek 

Kezelt személyes adatok köre: 
Szülők adatai: 

• egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító, születési családi neve, utónevei, szül hely, idő, 
személyi azonosítója, családi állapota, anyja születési családi neve és utónevei, apja születési 
családi neve és utónevei, állampolgársága, lakóhelye (lakcíme) 

• személyazonosító okmány típusa, azonosítója, kiállító hatóság, érvényességi ideje 
• személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma – nem kötelező 
• állampolgársága, azt igazoló okirat okmány típusa (pld. szig), száma, kiállító hatóság, 

érvényesség ideje 
• nemük 
• átanyakönyvezés, apai elismerő nyilatkozat esetében: orvos által kiállított igazolás a születés 

várható időpontjáról, helyéről 
Gyermek adatai: 

• neve 
• neme, születés helye, ideje 
• szülei 

Válás anyakönyvezése 

Érintettek:  
• Elvált felek: volt férj és feleség 

Kezelt személyes adatok köre az elvált felekről: 
• születési családi neve, utónevei, személyi azonosítója, hiányában születési idő 
• házasságkötés előtti családi állapot 
• lakóhely 
• a házasságkötés helye, ideje, a házasságot jogerősen felbontó bíróság megnevezése (elsőfok 

és másodfok), jogerőre emelkedés ideje 
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• felek fényképe. 

Megjegyzés: A bírósági végzés értesítő KSH-példányán -„Válási lap” - szereplő adattartalmat az 
anyakönyvvezető nem rögzíti. A KSH felé továbbításra kerül a „Központi Statisztikai Hivatal Válási 
lap”, mint kötelező adatszolgáltatás. Annak adattartalmát az anyakönyvvezető nem rögzíti, nem 
kezeli, csupán továbbítja. 

Névváltozás anyakönyvezése 

Érintett: 
• névváltoztatást kérelmező, érintettek 

Kezelt személyes adatok köre: 
• természetes személyazonosító adataival 
• a válást kimondó jogerős bírósági ítélet adatai: bíróság megnevezése, időpontja 
• születési anyakönyvi kivonat adatai 
• névváltoztatás indoka 

Adattovábbítás:  
Házassági név módosítását helyben intézzük. Egyéb ok miatti névváltozáskor a kérelmet a BFKH 
Állampolgársági és névváltoztatási osztály részére küldjük meg, az érintett természetes 
személyazonosító adataival, születési anyakönyvvi kivonatával, és a névváltoztatási kérelem 
indoklásával, további Érintettek adataival (ha a gyermeket is érint a névváltoztatás). 

Honosítási ügyek 

Külföldön bekövetkezett anyakönyvi események hazai anyakönyvekbe történő bevezetését a 
honosítási ügyek keretében végzi az anyakönyvvezető. A bizonyításhoz a külföldi okmányok OFFI által 
hiteles magyar fordítása szolgál alapul, ezek adattartalmát kezeli. 

Az egyes ügyek adatkezelése megegyezik a honi ügyfajták kezelés esetében tárgyaltakkal. 
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