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Ssz. Ügykör V. Kezelt adatok köre 
VI. Kezelt adatok 

forrása 
VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

1. 

Anyakönyvi 

kivonat és 

anyakönyvi 

hatósági 

bizonyítvány 

kiállítása iránti 

eljárás 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

71. § (2) bekezdése szerinti adatok. 

Érintett által 

megadott adatok. 

 

Csatolt 

dokumentumok 

adattartalma. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 71. §-a. 

 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet rendelkezései. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 71. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) 

alpontjában, c) pont ca) és cb) alpontjában, e) 

pont ea) és eb) alpontjában, valamint f) pont 

fb) és fc) alpontjában meghatározott adatokat 

az okirat-nyilvántartás határidő nélkül 

tartalmazza, így a megőrzési idő korlátlan. 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 71. § (2) bekezdés b) pont bc) és bd) 

alpontjában, c) pont cc) és cd) alpontjában, e) 

pont ec) és ed) alpontjában, valamint f) pont 

fd) és fe) alpontjában meghatározott adatokat 

az anyakönyvi kivonat kiállítását követő öt év 

elteltével törölni kell. 

2. 

A teljes hatályú 

apai elismerő 

nyilatkozat 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

70. § (2) bekezdése szerinti adatok. 

Érintett által 

megadott adatok 

 

Közhiteles 

nyilvántartásból 

(SZL) származó 

adatok. 

 

Csatolt 

dokumentumok 

adattartalma. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § (2) bekezdése, 

valamint a 70. § rendelkezései. 

 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 35.§ - 38.§ rendelkezései.  

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:101. § és a 

4:102. § rendelkezései. 

A 78/2012. BM rendelet 1. melléklet 

H) fejezete szerint (H102) nem selejtezhető, 

így a megőrzési idő korlátlan, közérdekű 

archiválással. 

3. 

Hivatali 

munkaidőn 

kívüli 

házasságkötés 

engedélyezése 

iránti eljárás  

 

valamint  

Kötelező 

várakozási idő 

alóli felmentés 

iránti kérelem 

Kérelmező Érintettek személyes adatai:  

-- házasság előtt viselt és a születési neve; 

-- születési helye és ideje; 

-- anyja neve; 

-- lakcíme; 

-- aláírása; 

-- a kérelem indokolás szabadszöveges részében 

megjelölt valamennyi személy adat.    

Érintett által 

megadott adatok.  

Közhiteles 

nyilvántartásból 

származó (SZL) 

adatok.  

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 7. §; 17.§ és 18. § 

(2), (3) és (4) bekezdésének rendelkezései. 

 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdés, 12.§ - 16.§ és a 28.§ 

(1) bekezdés a) pontjának rendelkezései.  

 

Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás 

díjáról szóló 14 /2017. (VII.03.) önkormányzati rendeletének 

rendelkezései. 

A 78/2012. BM rendelet 1. melléklet 

H) fejezete szerint (H102) - a megőrzési idő 

korlátlan, közérdekű archiválással. 
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Ssz. Ügykör V. Kezelt adatok köre 
VI. Kezelt adatok 
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4.  

Házassági 

névviselési 

forma 

módosítására 

irányuló 

hatósági eljárás 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- házassági név és születési név; 

-- születési helye, ideje; 

-- személyi azonosítója; 

-- családi állapota; 

-- személyazonosításra szolgáló okmány típusa, 

száma, érvényességi ideje; 

-- állampolgárság igazolására szolgáló okmány típusa, 

száma, érvényességi ideje; 

-- lakó-vagy tartózkodási helye; 

-- levelezési címe; 

-- aláírása; 

-- házasságkötésének helye, ideje;  

-- egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítója.  

 

A kérelmező Érintett házastársának vagy volt 

házastársának, mint természetes személy személyes 

adatai: 

-- egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítója; 

-- házassági név és születési név.  

 

Az Érintett által 

megadott hiteles 

adatok.  

 

Közhiteles 

nyilvántartásból 

származó (SZL) 

adatok. 

 

Csatolt 

dokumentumok 

adattartalma. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 1.§ (1) bekezdés f) 

pontja; 3.§ p) pontja; 4.§ (6) bekezdés h) pontja; 9.§ (2) bekezdés; 15.§ 

(3) bekezdés b) pontja; 43. §; 48. §; 50. §; 59/A. § (2a) bekezdés; 

69/B.§ és 69/D.§ rendelkezései.  

 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 34. § rendelkezései.  

 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:28. §-ban 

foglalt rendelkezések. 

  

A 78/2012. BM rendelet 1. melléklet 

H) fejezete szerint (H102) nem selejtezhető, 

így a megőrzési idő korlátlan, közérdekű 

archiválással. 

5. 

Nagykorú 

személy 

névváltoztatásá

ra irányuló 

hatósági eljárás 

A kérelmező Érintett személyes adatai: 

-- házasági neve, születési neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- személyi azonosító száma; 

-- anyja neve; 

-- lakó-és tartózkodási helye; 

-- telefonszáma; 

-- email címe; 

-- levelezési címe; 

-- személyazonosításra szolgáló okmány típusa, 

száma, érvényességi ideje; 

-- állampolgárság igazolására szolgáló okmány típusa, 

száma, érvényességi ideje;  

-- családi állapota; 

-- házasságkötés helye, ideje; 

-- bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye, 

ideje; 

-- a kérelem szabadszöveges részében megjelölt 

személyes adat; 

-- egyéb nyilatkozatának adattartalma.  

 

A kérelmező Érintett házastársának és kiskorú 

gyermekének személyes adatai: 

-- házassági és születési neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- személyi azonosító száma; 

-- anyja neve; 

-- aláírása (14. év feletti természetes személy 

esetében); 

-- egyéb nyilatkozat adattartalma. 

Az Érintett által 

közölt adatok.  

 

Közhiteles 

nyilvántartásból 

származó (SZL) 

adatok. 

 

Csatolt 

dokumentumok 

adattartalma.  

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 1.§ (1) bekezdés e) 

pontja; 4. § (6) bekezdés b) pontja; 4. § (9) bekezdés; 15.§; 49.§ és az 

50.§ (4) bekezdés; 63.§ (10) bekezdés a) pontja; 71.§; 75.§; 90. § 

rendelkezései.  

 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 34. § rendelkezései.  

 

A 78/2012. BM rendelet 1. melléklet 

H) fejezete szerint (H102) nem selejtezhető, 

így a megőrzési idő korlátlan, közérdekű 

archiválással. 
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Ssz. Ügykör V. Kezelt adatok köre 
VI. Kezelt adatok 

forrása 
VII. Adatkezelés jogalapját megalapozó jogszabály VIII. Adatkezelés időtartama 

6.  

Névváltoztatás 

tekintetében 

részlegesen 

korlátozott 

nagykorú; 

korlátozottan 

cselekvőképes 

kiskorú; 

cselekvőképtele

n személy 

kérelme 

születési 

családi és/vagy 

utónév 

megváltoztatásr

a irányuló 

hatósági eljárás 

Gyermek/gyámolt/gondokolt Érintett személyes 

adatai: 

-- születési és házassági neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- személyi azonosítója; 

-- személyazonosítás/állampolgárság igazolására 

szolgáló okmány típusa, száma, érvényességi ideje; 

-- 14. éven felüli személy esetében aláírása. 

 

 

Törvényes képviselő Érintett személyes adatai: 

-- születési és házassági neve; 

-- személyazonosítás igazolására szolgáló okmány 

típusa, száma, érvényességi ideje; 

-- a gyámot/gondokot kirendelő szerv megnevezése, a 

határozat száma; 

-- aláírása. 

 

A Kérelmező Érintett egyéb személyes adata: 

-- lakóhelye/tartózkodási helye; 

-- telefonszáma, email címe; 

-- levelezési címe; 

-- a kérelem szabadszöveges részében megjelenő 

személyes adatok; 

-- aláírása; 

-- egyéb nyilatkozat adattartalma. 

Az Érintett által 

közölt adatok.  

 

Közhiteles 

nyilvántartásból 

származó (SZL) 

adatok. 

 

Csatolt 

dokumentumok 

adattartalma. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 1.§ (1) bekezdés e) 

pontja; 4. § (6) bekezdés b) pontja; 4. § (9) bekezdés; 15.§ (3) bekezdés 

e) pontja; 49.§ és az 50.§ (2) és (4) bekezdés; 59.§; 63.§ (10) bekezdés 

a) pontja; 69/B. § (1) bekezdés (1a) bekezdés; 71.§; 75.§; 90. § 

rendelkezései. 

 

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 34. § rendelkezései.  

 

A 78/2012. BM rendelet 1. melléklet 

H) fejezete szerint (H102) nem selejtezhető, 

így a megőrzési idő korlátlan, közérdekű 

archiválással. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Anyakönyvi 

eljárásban 

csatolásra 

kerülő 

meghatalmazás 

 

A meghatalmazó Érintett személyes adatai: 

-- neve; 

-- születési helye, ideje;  

-- anyja neve;  

-- személyi igazolványának száma; 

-- lakcíme; 

-- aláírása. 

 

A meghatalmazott Érintett személyes adatai: 

-- neve; 

-- születési helye, ideje; 

-- anyja neve; 

-- személyi igazolványának száma; 

-- lakcíme;  

-- eljáró hatóság megjelölése; 

-- aláírása.  

 

A meghatalmazás című dokumentumot tanúként 

aláíró Érintett személyes adatai: 

-- neve (aláírása); 

-- lakcíme; 

-- személyi igazolványának száma. 

  

 

 

 

 

 

 

A dokumentum 

kiállításával 

érintett 

természetes 

személyek által 

közölt adatok. 

 

Közhiteles 

nyilvántartásból 

származó (SZL) 

adatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. § és a 

6:15. § rendelkezései.  

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 15. § (4) bekezdés 

rendelkezése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenkező rendelkezés hiányában a 

meghatalmazás fő szabály szerint az 

általános polgári elévülési idő (5 év) letelte 

után selejtezhető.  

 


