
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS 

 

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, valamint az érintettet megillető 

jogok – ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának módját is – részletes 

leírása az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban szerepelnek, amely szabadon elérhető és 

megismerhető a Hivatal ügyintézésre szolgáló helyiségeiben, illetve a www.gorbehaza.hu 

honlapon. 

 

Az Anyakönyvi igazgatás keretében a Hivatal az alábbi adatkezelési tevékenységeket 

folytatja: 

 

1. Anyakönyvi és névváltoztatási okiratok nyilvántartása 

 

1.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

1.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010.évi I.törvény 71.§ (2) bekezdés előírásai szerint.  

1.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Kiállítását kérő természetes személy 

ügyfél 
 Családi név 

 Utónév 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

 Lakcím 

Kiállítást elvégző személy  Felhasználó azonosító 

 Név (teljes név) 

Névváltoztatást kérelmező személy  Egyedi elektronikus anyakönyvi 

azonosító 

 Családi név 

 Utónév 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Anyja neve 

 Lakcím 



Ügyfelek  Anyakönyvi bejegyzés egyedi 

elektronikus anyakönyvi azonosítója 

 Anyakönyvi hatósági bizonyítvány 

kiállításának ideje, egyedi 

azonosítója, igazolt adatok köre 

 Kiállított anyakönyvi kivonat 

kiállításának ideje 

 

1.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

1.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

1.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



2. Apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása 

 

2.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

2.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010.évi I.törvény 70.§ (2) bekezdés előírásai szerint.  

2.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Gondnok/gyám  Név 

Gyermek  Apai elismerő nyilatkozat azonosító 

száma 

 Utónév 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

 14. életévét betöltött gyermek 

nyilatkozata 

Gyermek anyja 

 
 Születési név 

 Házassági név 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

 Lakcím 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 

 Állampolgárságát igazoló 

okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi 

ideje 

 Állampolgárság 

 Házasságot felbontó határozat 

száma, jogerőre emelkedésének 

időpontja 

 Hozzájárulási nyilatkozat ténye 

 Özvegység esetén haláleset 

időpontja, anyakönyvi azonosítója 

 Származásról szóló nyilatkozat ténye 

 Családi állapot 

 Szülés várható időpontja 



 Terhességet igazoló egészségügyi 

intézmény neve 

 Terhességet igazoló igazolás 

kiállításának időpontja 

Gyermek apja  Születési név 

 Házassági név 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

 Lakcím 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 

 Állampolgárságát igazoló 

okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi 

ideje 

 Állampolgárság 

Nagykorú gyermek  Születési családi név viseléséről 

szóló nyilatkozat 

Szülői felügyeletet gyakorló szülők  Születési családi név viseléséről 

szóló nyilatkozat 

Terhességet igazoló szakorvos  Név (teljes név) 

Tolmács  Név (teljes név) 

 Lakóhely 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 

 

2.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

2.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

2.6 Az érintettet megillető jogok 



Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

  



3. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése űrlap 

 

3.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja anyakönyvi eljárás lefolytatásához szükséges.  

3.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010. évi I. törvény 1. sz. melléklet c) pont előírásai szerint.  

3.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Anyakönyvvezető  Név (teljes név) 

Bejegyzett élettársak  A 2010. évi I. törvény 1. sz. 

melléklet c) pontjában foglalt egyéb 

adatok, iratok 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Személyi azonosító 

 Családi állapot 

 Anyja születési neve 

 Apja születési neve 

 Egyedi elektronikus anyakönyvi 

azonosító 

 Állampolgárság 

 Lakóhely 

 Előző állampolgárság 

 Állampolgárságát igazoló 

okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi 

ideje 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 

Tanú(k)  Születési név 

 Lakcím 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 

Tolmács  Születési név 

 Lakcím 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 



 

3.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

3.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

3.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

 



4. Családi név korrekciója iránti kérelem 

 

4.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja anyakönyvi eljárás lefolytatásához szükséges.  

4.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet előírásai szerint.  

4.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Házastárs/Bejegyzett élettárs  Születési név 

 Házassági név 

 Anyja születési neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

Kérelmező  Születési név 

 Házassági név 

 Anyja születési neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

 Családi állapot 

 Házasságkötés vagy bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésének 

helye, ideje 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 

 Állampolgárságát igazoló 

okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi 

ideje 

 Lakóhely 

 Tartózkodási hely 

 Értesítési cím 

Kérelmező kiskorú gyermeke  Születési név 

 Házassági név 

 Anyja születési neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

 

  



4.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

4.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

4.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Elektronikus anyakönyv 

 

5.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

5.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010.évi I.törvény 69/B.-H.§ előírásai szerint.  

5.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Anyakönyvezéssel érintett személy  Egyedi elektronikus anyakönyvi 

azonosító 

Anyakönyvvezető  Név (teljes név) 

Bejegyzést végző személy  Név (teljes név) 

 Felhasználó azonosító 

Tanú(k)  Családi név 

 Utónév 

Tolmács  Családi név 

 Utónév 

 

5.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

5.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

5.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 



- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

  



6. Hagyatéki eljárási igazolás 

 

6.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: hagyatéki igazolás kiállításához szükséges.  

6.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 2. sz. melléklet előírásai szerint.  

6.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Kérelmező  Név (teljes név) 

 Cím 

 Hagyatéki eljárással kapcsolatos 

adatok 

Közjegyző  Név (teljes név) 

 Székhely címe 

 

6.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

6.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

6.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

 



7. Hagyatéki leltár 

 

7.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: hagyatéki leltár készítéséhez szükséges.  

7.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1. sz. melléklet; 2010. évi XXXVIII. 

törvény 116. § előírásai szerint.  

7.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb 

résztvevők 
 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1. 

sz. mellékletben foglalt további 

adatok 

 Név (teljes név) 

 Anyja születési neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Lakóhely 

 Tartózkodási hely 

 Telefonszám 

 E-mail cím 

 Telefax szám 

 Rokonsági fok 

Törvényes képviselő  Név (teljes név) 

 Anyja születési neve 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Lakóhely 

 Tartózkodási hely 

 Telefonszám 

 E-mail cím 

 Telefax szám 

 

7.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó: 

Külső címzett(ek): Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

 



7.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

7.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



8. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése 

 

8.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: jegyzőkönyv kiállításához szükséges.  

8.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010. évi I. törvény 1. sz. melléklet d) pont előírásai szerint.  

8.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Temetkezési szolgáltató nevében eljáró 

személy 

 

 Név (teljes név) 

Anyakönyvvezető  Név (teljes név) 

Eltemettetésre kötelezett  Név (teljes név) 

Házastárs/Bejegyzett élettárs  Születési név 

 Személyi azonosító 

 Születési idő 

 Házassági név 

 Házasságkötés vagy bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésének 

helye, ideje 

Jegyzőkönyvet felvevő személy  Név (teljes név) 

Magánszemély bejelentő  Név (teljes név) 

 Születési név 

 Lakcím 

 Személyazonosító okmányának 

típusa, okmányazonosítója, 

érvényességi ideje 

 Minősége, amelyben a bejelentést 

tette 

8.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó: 



Külső címzett(ek): Belügyminisztérium, Központi Statisztikai Hivatal, Okmányiroda, 

Egészségbiztosítási szerv 

8.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

8.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



9. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés 

 

9.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: anyakönyvi eljárás lefolytatásához szükséges.  

9.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010. évi I. törvény 1. sz. melléklet b) pont előírásai szerint.  

9.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Anyakönyvvezető  Név (teljes név) 

Házastársak  A 2010. évi I. törvény 1. sz. melléklet b) 

pontjában foglalt egyéb adatok, iratok 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Személyi azonosító 

 Családi állapot 

 Anyja születési neve 

 Apja születési neve 

 Egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító 

 Állampolgárság 

 Lakóhely 

 Előző állampolgárság 

 Állampolgárságát igazoló okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi ideje 

 Személyazonosító okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi ideje 

Tanú(k)  Születési név 

 Lakcím 

 Személyazonosító okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi ideje 

Tolmács  Születési név 

 Lakcím 

 Személyazonosító okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi ideje 

9.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó: 

Külső címzett(ek): Belügyminisztérium, Központi Statisztikai Hivatal 



9.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

9.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

 

  



10. Jogosultsági nyilvántartás 

 

10.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

10.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010.évi I.törvény 72.§ (3) bekezdés előírásai szerint.  

10.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Közvetlen hozzáférésre jogosult személy  Születési név 

 Házassági név 

 Személyi azonosító 

 Beosztás 

 Felhasználó azonosító 

 Hozzáférési jogosultsága 

keletkezésének és megszűnésének 

időpontja 

Adatok rögzítésére jogosult személy  Születési név 

 Házassági név 

 Személyi azonosító 

 Aláírásmintájának és hivatalos 

körbélyegző lenyomatának képe 

 Hozzáférési jogosultsága 

keletkezésének és megszűnésének 

időpontja 

 Kinevezése szerinti települési 

önkormányzat vagy konzuli kerület 

megnevezése 

 Kinevezésének kezdő és befejező 

időpontja 

 Megfelelését igazoló okirat száma, 

kiállító hatóság megnevezése 

 Tevékenysége szünetelésének ténye, 

időtartama 

 Felhasználó azonosító 

 E-mail cím 

 Telefonszám 

 Telefaxszám 

Helyettesítésére kirendelt 

anyakönyvvezető 
 Születési név 

 Személyi azonosító 

 Kinevezése szerinti települési 

önkormányzat vagy konzuli kerület 

megnevezése 

 



10.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

10.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

10.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



11. Papír alapú bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve 

 

11.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

11.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, az 1982.évi 17. tvr. 35/A. § előírásai szerint.  

11.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Anyakönyvvezető  Név (teljes név) 

Bejegyzett élettársak  Anyakönyvezés előtt viselt név 

 Bejegyzést megelőző családi állapot 

 Létesítése során alkalmazott nyelv 

megnevezése 

 Létrehozás helye és ideje 

 Születési hely 

 Születési név 

 Személyi azonosító 

 Születési idő 

 Állampolgárság 

 Lakóhely település neve 

 Szülők születési neve 

 Neme 

Tanú(k)  Név (teljes név) 

Tolmács  Név (teljes név) 

 

11.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

 



11.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

11.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



12. Papír alapú halotti anyakönyv 

 

12.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

12.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, az 1982.évi 17. tvr. 36. § előírásai szerint.  

12.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Házastárs/Bejegyzett élettárs  Születési idő 

 Születési név 

 Személyi azonosító 

 Házasságkötés vagy bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésének 

helye, ideje 

Meghalt személy  Születési név 

 Személyi azonosító 

 Születési idő 

 Haláleset helye, ideje 

 Házassági név 

 Neme 

 Családi állapot 

 Lakóhely település neve 

 Születési hely 

 Szülők születési neve 

 Állampolgárság 

 Bejegyzés ideje 

 

12.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

12.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

12.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 



- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

  



13. Papír alapú házassági anyakönyv 

 

13.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

13.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, az 1982.évi 17. tvr. 35. § előírásai szerint.  

13.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Anyakönyvvezető  Név (teljes név) 

Házastársak  Születési név 

 Előző keresztnév 

 Előző vezetéknév 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

 Bejegyzést megelőző családi állapot 

 Lakóhely település neve 

 Szülők születési neve 

 Név (teljes név) 

 Állampolgárság 

 Létesítése során alkalmazott nyelv 

megnevezése 

 Megállapodás a születendő gyermek 

születési családi nevére 

Tanú(k)  Név (teljes név) 

Tolmács  Név (teljes név) 

 

13.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 



13.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

13.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

  



14. Papír alapú születési anyakönyv 

 

14.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja nyilvántartás vezetése jogszabályi kötelezettség 

alapján.  

14.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, az 1982.évi 17. tvr. 32. § előírásai szerint.  

14.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Gyermek  Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Neme 

 Személyi azonosító 

 Állampolgárság 

 Bejegyzés ideje 

 Származás helye 

Szülők  Születési hely 

 Születési idő 

 Születési név 

 Személyi azonosító 

 Lakóhely település neve 

 Állampolgárság 

14.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó:  

Külső címzett(ek): 

14.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

14.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  



- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

15. Születés bejelentése és anyakönyvezése 

 

15.1 Adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: anyakönyvi eljárás lefolytatásához szükséges.  

15.2 Adatkezelés jogalapja  

A személyes adatok kezelésére az EU 679/2016 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján kerül sor, a 2010. évi I. törvény 1. sz. melléklet a) pont előírásai szerint.  

15.3 Érintettek kategóriái és a velük kapcsolatban kezelt személyes adatok 

Gyermek  Születési név 

 Születési hely 

 Születési idő 

 Személyi azonosító 

 Neme 

 Állampolgárság 

 Származás helye 

 Egyes vagy ikerszülés ténye 

Gyermek anyja  Családi állapot 

 Megjegyzés titkolt terhesség tényéről 

Gyermek anyja és apja  Születési név 

 Házassági név 

 Születési hely 

 Személyi azonosító 

 Születési idő 

 Lakóhely 

 Állampolgárság 

 Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésének helye, ideje 

Magánszemély bejelentő  Személyazonosító okmányának típusa, 

okmányazonosítója, érvényességi ideje 

 Lakcím 

 Név (teljes név) 

Születést bejelentő intézmény 

képviselője 
 Név (teljes név) 

 

  



 

15.4 Címzettek  

Az adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján a következő szervezetek felé 

továbbítjuk: 

Adatfeldolgozó: 

Külső címzett(ek): Belügyminisztérium, Központi Statisztikai Hivatal. 

 

15.5 Az adatok megőrzésének határideje 

Határidő nélkül (HN) 

15.6 Az érintettet megillető jogok 

Az érintett az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti a 

Hivatalnál: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (tájékoztatást a kezelt adatokról), 

- azok helyesbítését, 

- az adatok kezelésének korlátozását, 

- az adatok törlését, ha annak feltételei fennállnak,  

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

 

 


