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A tanulmány célja az osztrák anyakönyvezés történeti fejlődésének rövid áttekintését követően
bemutatni az osztrák elektronikus anyakönyvi megoldásokat. A bevezetett elektronikus információs rendszer lehetővé teszi a gyors, hatékony, országosan egységes anyakönyvezést, az elektronikus anyakönyv és más rendszerek elektronikus adatkapcsolat útján megvalósuló információcseréjét, továbbá az elektronikus anyakönyvi ügyintézést.
Az osztrák elektronikus anyakönyvi nyilvántartás vizsgálatát a következő szempontok szerint végzem el: a nyilvántartás hatálya; nyilvántartás-vezetés; szervezeti rend; elektronikus ügyintézés, rendszerkapcsolatok és adatszolgáltatás a nyilvántartásból. Végezetül összehasonlítom
az osztrák és a magyar elektronikus anyakönyvezést, kiemelve azon osztrák megoldásokat, amelyekkel hazánk anyakönyvi nyilvántartás-vezetése is fejleszthető lenne.
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The aim of the study is – after a short review of the historical development of the administration
of Civil Registration in Austria – to introduce the Austrian electronic register system. The new
electronic information system accomplishes a fast, effective, country-wide reachable unified
registration, data connection between the electronic register and other electronic information
systems, furthermore it ensures electronic administration concerning civil registration.
The Austrian electronic register is examined based on the following aspects: object of the register;
registration; organisation; electronic administration, data connection and data transmission from
the register. Finally, the Hungarian electronic register system is compared to the Austrian system
in order to highlight those Austrian legal solutions which could be implemented in Hungary, as
well.
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1. BEVEZETÉS
Öt év telt azóta, hogy Ausztriában áttértek a papíralapú anyakönyvezésről az elektronikus
anyakönyvi nyilvántartás-vezetésre. A bevezetett elektronikus információs rendszer lehetővé teszi a gyors, hatékony, országosan egységes anyakönyvezést, az elektronikus anyakönyv és más rendszerek elektronikus adatkapcsolat útján megvalósuló információcseréjét, továbbá az elektronikus anyakönyvi ügyintézést.
Jelen tanulmány célja az osztrák anyakönyvezés történeti fejlődésének rövid áttekintését követően – a hatályos jogszabályi rendelkezések tükrében – leíró jelleggel bemutatni
az elektronikus anyakönyvezésre vonatkozó rendelkezéseket. A vizsgálatot a következő
szempontok szerint végzem el: a nyilvántartás hatálya; nyilvántartás-vezetés; szervezeti rend; elektronikus ügyintézés, rendszerkapcsolatok és adatszolgáltatás a nyilvántartásból. Az osztrák anyakönyvi igazgatás bemutatását követően összehasonlítom az osztrák
és a magyar elektronikus anyakönyvezést, kiemelve azon osztrák megoldásokat, amelyekkel hazánk anyakönyvi nyilvántartás-vezetése is fejleszthető lenne.

2. AZ OSZTRÁK ANYAKÖNYVEZÉS TÖRTÉNETE
A 18. század második felétől, az állami szerepvállalás erősödésével, az állam és az egyház
kapcsolatának lazulásával megindult az egyházi és az állami feladatok különválasztása.2
Az anyakönyvi nyilvántartás-vezetés államosítására Európában először Franciaországban
került sor egy 1792. szeptember 20-ánkelt törvénnyel, amely anyakönyvezésre vonatkozó
joganyagot később a polgári törvénykönyvbe építettek be. Franciaország példáját követve
Anglia 1836-ban, Románia 1864-ben, Olaszország 1866-ban, Spanyolország 1870-ben,
Svájc 1874-ben, Németország pedig 1875-bentért át az állami nyilvántartás-vezetésre.3
Ausztriában viszonylag későn, 1939. január 1-jénkerült sor az anyakönyvezés szekularizációjára. Az egyházi anyakönyvezés rendjébe viszont hamar beleszólt az állam. II. József
1784. február 20-ánkelt császári rendelete ugyanis kimondta, hogy az egyházi anyakönyvek közhitelesek, és minden egyházkerületben kell születési, házassági, halotti anyakönyvet vezetni. Továbbá meghatározta az egyes anyakönyvek formáját és adattartalmát
is. E rendelet hatálybalépésétől az addig egyházi célból vezetett anyakönyvek egyház által
vezetett állami anyakönyvekké váltak.4 II. József rendeletével megszűnt az egyház függetlensége az anyakönyvezés területén. Ezen időponttól kezdve, az állami anyakönyvezés bevezetéséig az állam egyre jelentősebb mértékben beleszólt az egyházi anyakönyvezésbe,
hiszen az egyes vallásfelekezetek által vezetett anyakönyvek mint személyi alapnyilvántartások számos közigazgatási tevékenység alapját képezték, ideértve a népszámlálást,
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Az állami anyakönyvekről szóló 1894. évi XXXIII. törvénycikk indokolása; Lukács 1895, 10.
Révész T. 2013, 114.; Az állami anyakönyvekről szóló 1894. évi XXXIII. törvénycikk magyarázata. 11–12.,
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Teschner 1988, 110.
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Fritz Strum 1992, 31.
Reiche 1988, 114.
Grosinger 2009, 8.
Personenstandsgesetz-Durchführungsverordnung 2013 (a továbbiakban: PStG-DV) 37. §.
Megjegyzés: A tanulmányban a „ZPR” és az „elektronikus anyakönyv” fogalmakat szinonimákként használom.
Bailer–Kutscher 2016, 104.
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különböző statisztikák készítését, az iskolaköteles gyermekek, valamint a hadkötelezettek
számának megállapítását.5
Az egyház és az állam szekularizációjában a következő előrelépésre 1870. április 9-én
került sor, ekkor lépett hatályba az a törvény, amely elrendelte, hogy a törvény által el
nem ismert vallásfelekezethez tartozó személyek anyakönyvi eseményeit a kerületi hivatal
vegye nyilvántartásba, és járjon el az érintett személyek házasságkötésénél.6 Ezen időszakban Burgenland Magyarországhoz tartozott, ezért a magyar állami anyakönyvezés
1895. október 1-jével történő bevezetésével Burgenland területén is megkezdték az állami
anyakönyvezést az újonnan létrehozott anyakönyvi kerületekben.7
Az Anschluss egyik jogkövetkezményeként 1939. január 1-jénAusztriában is hatályba
lépett a német anyakönyvi eljárásról szóló törvény.8 Ausztria függetlenedését, a második
köztársaság megalakulását követően felülvizsgálták a német anyakönyvi eljárási szabályokat, és az Osztrák Köztársaság szellemével összeegyeztethetetlen rendelkezéseket hatályon kívül helyezték. A német anyakönyvi eljárási törvényen nyugvó jogszabályt viszonylag
későn, 1983. december 31-ével helyezték hatályon kívül.9 1984. január 1-jeihatállyal, lex
Zeyringer néven lépett életbe a teljes mértékben osztrák jogi alapokon nyugvó, a kor,
az állam és az osztrák társadalom igényeihez igazodó anyakönyvi eljárási törvény.10
Az infokommunikációs technikai eszközök (a továbbiakban: IKT-eszközök) alkalmazása már az 1980-asévekben megjelent az osztrák anyakönyvi igazgatásban. Az egyes települési önkormányzatok fakultatív módon az anyakönyvi ügyintézés támogatása érdekében elkezdtek elektronikus adatfeldolgozási programot használni.11
A 21. század elején – hasonlóan Magyarországhoz – Ausztriában is megjelent az igény
a központi, országosan egységesen vezetett elektronikus anyakönyvi nyilvántartás iránt,
amely rendszer támogatja az elektronikus ügyintézést, továbbá az egyes személyi alapnyilvántartások és további szaknyilvántartások közötti adatkapcsolat útján megvalósuló információcserét. Statisztikai felmérések szerint a papíralapú anyakönyvi ügyintézés kiváltásával éves szinten hozzávetőleg egymillió postai küldeményt spórolhat meg
az állam.12 Az előnyöket szem előtt tartva, az IKT-eszközökben rejlő lehetőségeket kihasználva 2014. november 1-jén13 bevezették Ausztriában az egységes, elektronikus Központi
Anyakönyvi Nyilvántartást (Zentrales Personenstandsregister; a továbbiakban: ZPR14).15
A ZPR-t a Központi Állampolgársági Nyilvántartással (Zentrales Staatsbürgerschaftsregister,
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a továbbiakban: ZSR) párhuzamosan helyezték üzembe. A ZPR és ZSR bevezetésével megszűnt a papíralapú, területenként és anyakönyvi eseményenként tagolt anyakönyvezés,
illetve a szintén területileg tagolt kartotékos állampolgársági nyilvántartás-vezetés.16
A ZPR bevezetésénél érvényesült a fokozatosság. Annak érdekében, hogy a felhasználók
megszerezzék az új információs rendszer „rutinszerű” használatához szükséges ismereteket,
valamint a gyakorlati használat során felmerülő hibákat még az éles üzemi indulás előtt
kiküszöböljék, a ZPR 2013. április 1-jétőltesztüzemmódban működött,17 amelyet követett
a 2014. november 1-jeibevezetés. Ezen időpontig párhuzamosan használták a papíralapú
anyakönyveket és az elektronikus nyilvántartást.
Az elektronikus anyakönyvezésre történő áttérést követően 2015. június 1-jéighatályban
volt azon átmeneti rendelkezés, amely lehetővé tette a ZPR működésében az anyakönyvezést országosan gátló üzemzavar esetére, annak megszüntetéséig, a papíralapú anyakönyvezésre történő visszatérést.18 Ezáltal biztosította a jogalkotó az anyakönyvezés folytonosságát azon kivételes esetekben is, ha a rendszer működésében súlyos hiba keletkezett volna.

3. ELEKTRONIKUS ANYAKÖNYVEZÉS
3.1. A nyilvántartás hatálya
A ZPR a területiség elvének megfelelően – az anyakönyvi esemény alanyának állampolgárságára tekintet nélkül – valamennyi Ausztriában bekövetkezett anyakönyvi eseményt
(születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset), anyakönyvi eseményhez kapcsolódó anyakönyvi adatváltozást,19 illetve a teljesség elve alapján az osztrák
állampolgárok, valamint az Ausztriában élő hontalan, ismeretlen állampolgár, menekült
mind külföldön, mind Ausztriában bekövetkezett anyakönyvi eseményét, anyakönyvi
adatváltozását tartalmazza akkor is, ha azok külföldön következtek be.20

3.2. Nyilvántartás-vezetés
Az osztrák anyakönyvi igazgatás nyilvántartási rendszerének része a papíralapú anyakönyv és a ZPR. A ZPR anyakönyvi adatokkal történő feltöltése 2013. április 1-jeóta fokozatosan zajlik. 2014. november 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket már
csak a ZPR-benlehet anyakönyvezni.
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Hinghofer-Szalkay 2013, 55.
Hinghofer-Szalkay 2013, 61.; Personenstandsgesetz 2013 (a továbbiakban: PstG) 61. § (1) bek.
PstG 61. § (7) bek.
PstG 1. § (2) bek.
PstG 35. §, Hinghofer-Szalkay 2013, 58.
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Az anyakönyvek adattartalmát jelenleg a papíralapú állami, egyházi és az elektronikus
anyakönyv tartalmazza.
A papíralapú állami anyakönyvekben szereplő anyakönyvi események adattartalma
ügyhöz kötötten, fokozatosan kerül be az új rendszerbe. A papíralapú anyakönyvi bejegyzések teljes adattartalommal, illetve az új anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adattartalommal rögzíthetők a ZPR-ben. Teljes adattartalommal történő rögzítés szükséges,
ha az ügyfél az anyakönyvben szereplő összes adatáról kér tájékoztatást, és az anyakönyvi
bejegyzéseit a ZPR még nem tartalmazza.21 Születési/házassági anyakönyvi adatváltozás
(beleértve az állampolgárság változását is) bejegyzésének előfeltétele a papíralapú anyakönyvben szereplő születési/házassági esemény azon adatainak rögzítése az elektronikus
nyilvántartásba, amelyek az új adatváltozás rögzítéséhez szükségesek.22 Új házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban: BÉT) anyakönyvezéséhez a felek papíralapú
anyakönyvben szereplő születésének, illetve előző házasságának/BÉT-jének azon adatait
kell rögzíteni, amelyek az új házasság/BÉT anyakönyvezéséhez szükségesek.23
A papíralapú anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvi hivatal a rögzítés iránti
megkeresést a ZPR-en keresztül kapja meg és teljesíti.
A ZPR egy olyan központi anyakönyvi nyilvántartás, amelynek területi almoduljai,
részei a Helyi Anyakönyvi Nyilvántartások (Lokales Personenstandsregister, a továbbiakban: LPR). A ZPR tartalmazza a személyek általános és különleges anyakönyvi adatait,
míg az LPR-benszerepelnek azon anyakönyvi adatok (a továbbiakban: egyéb anyakönyvi
adatok), amelyek kezelésére kizárólag a helyi anyakönyvi hivatal anyakönyvvezetője jogosult.24 Tehát a nyilvántartott anyakönyvi adatok három csoportba sorolhatók: általános
anyakönyvi adat (személyi törzs), különleges anyakönyvi adat és egyéb anyakönyvi adat.25
Általános anyakönyvi adat a név, a születési hely és idő, a nem, a családi állapot, a tudományos fokozat és foglalkozásbeli titulus, a haláleset helye és ideje, szakterületspecifikus személyi azonosító és az állampolgárság.26 Különleges anyakönyvi adat a születés anyakönyvi
esemény vonatkozásában a szülők általános anyakönyvi adata, illetve a szülők házasságkötésének helye és ideje.27 Különleges anyakönyvi adat a házasságkötés, illetve a BÉT létesítés
anyakönyvi események esetében a létesítés helye és ideje, a megszűnés oka és ideje, továbbá
a felek általános anyakönyvi adata.28 Különleges anyakönyvi adat a haláleset anyakönyvi
esemény vonatkozásában a házastárs/bejegyzett élettárs általános anyakönyvi adata,
továbbá – amennyiben ismert – az elhalt gyermekeinek általános anyakönyvi adata.29

PstG-VO 32. § (2) bek.
PstG 4. § (2) bek., 7. § (2) bek.
PstG 5. § (1)–(2) bek.
PstG 45. § (1)–(2) bek.
PstG 2. § (1) bek.
PstG 2. § (2) bek.
PstG 2. § (3) bek.
PstG 2. § (4)–(5) bek.
PstG 2.§ (6) bek., Bailer–Kutscher 2016, 104.
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Egyéb anyakönyvi adat körébe tartoznak mindazon előbbi csoportokba nem tartozó
adatok, amelyek az adott anyakönyvi eljárás jogszerű lefolytatásához szükségesek.30
Általános, valamint a különleges anyakönyvi adatot valamennyi anyakönyvi hivatal
jogosult megtekinteni. Ezzel szemben az egyéb anyakönyvi adatokat kizárólag a nyilvántartásba rögzítő anyakönyvi hivatal kezelheti, más anyakönyvi hivatal ezen adat megtekintésére csak akkor jogosult, ha az adott eljárás lefolytatáshoz feltétlenül szükséges.31
A nyilvántartás adattartalmának vizsgálatát követően fontos meghatározni azon bejegyzéstípusokat, amelyeket a ZPR rendszerben az anyakönyvi eljárási törvény értelmében
anyakönyvezni szükséges. Születéshez kapcsolódóan bejegyzendő az Ausztriában bekövetkezett valamennyi születés, az osztrák állampolgárok, valamint az Ausztriában élő hontalan, ismeretlen állampolgár, menekült külföldi születése; a gyermek anyakönyvi adatainak változása (beleértve az állampolgárság-változást is), továbbá a szülői felügyelettel
kapcsolatban hozott bírósági döntés, illetve a szülők anyakönyvi hivatal előtt tett szülői felügyelettel kapcsolatos nyilatkozata.32 A ZPR a születéssel kapcsolatos anyakönyvi adatok
mellett a szülői felügyeleti jogot, illetve annak korlátozását is nyilvántartja.
Házassághoz kapcsolódóan bejegyzendő az Ausztriában kötött valamennyi házasság,
az osztrák állampolgárok, valamint az Ausztriában élő hontalan, ismeretlen állampolgár, menekült külföldön kötött házassága, a házastárs anyakönyvi adatainak (beleértve
az állampolgárság-változást is), nevének változása, továbbá a házasság megszűnése.33
BÉT-hez kapcsolódóan bejegyzendő az Ausztriában létesített valamennyi BÉT, az osztrák
állampolgárok, valamint az Ausztriában élő hontalan, ismeretlen állampolgár, menekült
külföldön létesített BÉT-je, a BÉT-társ anyakönyvi adatainak (beleértve az állampolgárságváltozást is), nevének változása, továbbá a BÉT megszűnése.34
Halálesethez kapcsolódóan a ZPR az elhalálozás, a halva születés és a holtnak nyilvánítás anyakönyvi adatait tartalmazza.35 Az anya vagy az apa kérelmére – amennyiben abba
az anya is beleegyezett – a vetéléssel halva született magzatot az anya anyakönyvi adataihoz rendelten egyéb anyakönyvi adatként nyilvántartásba kell venni. Ez a bejegyzés tartalmazza az orvosi igazolás alapján – ha megállapítható – a magzat nemét, a vetélés napját,
továbbá az apa családi és utónevét, ha abba az apa is beleegyezett.36
A ZPR egyrészről megőrizte az anyakönyvezési hagyományokhoz igazodó, születés,
házasság, BÉT, haláleset anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó bejegyzési és eljárási
rendet, másrészről kihasználva az országos, központi és egységes információs rendszer
által nyújtott lehetőségeket megvalósította a személyközpontú anyakönyvi nyilvántartást,
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PstG 2. § (7) bek.
Hinghofer-Szalkay 2013, 58.
PstG 11. § (1)-(2), (5) bek., 67. § (5) bek., Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 1811 177. § (2) bek.,
Vö. Zankl 2017, 371–372.
PstG 20. § (1)–(3) bek.
PstG 27. § (1)–(2) bek.
PstG 30. §, 32–33. §.
PstG 36. § (7) bek.
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amelynek köszönhetően egyénhez rendelten áttekinthető az adott személy összes, ZPR-ben
szereplő anyakönyvi adata.

3.3. Szervezeti rend

A nyilvántartás adatkezelője működteti az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást, ellátja
az üzembentartói feladatokat és a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos adatkezelési műveleteket.38
Az anyakönyvi hivatal rendelkezik a „klasszikus” anyakönyvezési jogosultságokkal
(a településen történt anyakönyvi események bejegyzése; papíralapú anyakönyvi bejegyzések rögzítése a ZPR rendszerbe; házasságkötés stb.).39 Az anyakönyvi hivatal feladata belföldön, külföldön, illetve Ausztria területén kívül tartózkodó osztrák felségjelű úszólétesítményen vagy osztrák felségjelű légi járművön bekövetkezett anyakönyvi eseményeket
nyilvántartásba venni.40
Az anyakönyvi hivatal hatáskörét illetékességi területén jogosult gyakorolni. Az illetékességi szabályok az egyes anyakönyvi eljárások tekintetében a központi, elektronikus nyilvántartás bevezetését követően megváltoztak.41 A korábban területileg tagolt, anyakönyvi
eseményekre bontott nyilvántartás-vezetéshez igazodó illetékességi szabályrendszert felváltották olyan rendelkezések, amelyek kihasználják a ZPR-benszereplő adatok országos
elérhetőségét. Példaként említhető az anyakönyvi okirat igénylése, mely kérelmet az ügyfél
most már bármelyik, nem csak az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvi hivatal
előtt előterjesztheti.42 Amennyiben az okirat alapjául szolgáló anyakönyvi bejegyzés nem
szerepel a ZPR-ben, az anyakönyvvezető a rendszeren keresztül értesítést küld a nyilvántartó anyakönyvi hivatalnak, amely szerv a megkeresést követő 14 napon belül köteles a kiállítandó okirathoz szükséges anyakönyvi adatokat a papíralapú anyakönyvből a nyilvántartásba rögzíteni.43
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PstG 44. § (3) bek.
PstG 44. § (3) bek.
PstG 3. § (2) bek., 5. §.
PstG 35. § (5) bek.
Vö. Zentrales Personenstandregister – Tipps für die Praxis; Zuständigkeit in Österreich 2015, 139–141.
Hinghofer-Szalkay 2013, 59.
PstG-DV 32. § (1) bek.
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A ZPR vezetésében a következő szervek, személyek rendelkeznek hatáskörrel:
−− nyilvántartás adatkezelője (Belügyminisztérium37);
−− anyakönyvi hivatal;
−− konzuli hivatal;
−− egyházkerület.
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Természetesen a ZPR bevezetése nem változtatott azon illetékességi szabályokon, amelyek az eljárási jogosultságot az esemény bekövetkezésének helyéhez kötik. Így a születés
anyakönyvezésére továbbra is azon anyakönyvi hivatal jogosult és kötelezett, amely illetékességi területén az esemény történt.44 A haláleset anyakönyvezésére vonatkozó illetékességi szabályok azonban változtak. A halálesetet a halál időpontját követő 14 napon
belül bármely anyakönyvi hivatal anyakönyvvezetője jogosult nyilvántartásba venni.
A 14. napot követően azonban kizárólag a haláleset helye szerinti anyakönyvvezető jogosult anyakönyvezni az eseményt.45
Az anyakönyvi hivatal illetékességét az ügyben eljáró bíróság székhelye alapozza meg, ha
a bíróság az anya/apa személyében történő változással kapcsolatos döntést hoz, holtnak
nyilvánít egy személyt, vagy a házasság/BÉT érvénytelenségét, felbontását, nem létezését
állapítja meg vagy az erről szóló külföldi okirat elfogadásáról dönt.46 Kivételt képez ezen
illetékességi szabály alól a bíróság szülői felügyelettel kapcsolatban hozott döntése, amelyet a gyermek születését nyilvántartó anyakönyvi hivatal számára kell megküldeni a nyilvántartásba vétel végett.47
Az elektronikus anyakönyv bevezetésének köszönhetően az anyakönyvi adatok „egy kattintással” lekérdezhetők és szolgáltathatók. Ezt a lehetőséget kihasználva, a külföldön tartózkodó osztrák polgárok számára is biztosítva az anyakönyvi okiratok gyors igénylését,
a konzuli hivatalok anyakönyvi okiratkiállítási hatáskört kaptak. A konzuli tisztviselő kiállíthatja az anyakönyvi okiratot, az anyakönyvi esemény(ek) teljes adattartalmát tartalmazó okiratot, és a házasságkötési, illetve BÉT létesítési képességet igazoló bizonyítványt.48
Az egyházkerület feladata a papíralapú egyházi anyakönyvek megőrzése, továbbá ezen
anyakönyvekben szereplő anyakönyvi eseményekről az anyakönyvi okiratot kiállítani.49
Következtetésképpen megállapítható, hogy a ZPR-rendszer bevezetésének és az új nyilvántartás-vezetési megoldásoknak köszönhetően a papíralapú anyakönyvezés korszakában használt szigorúan az esemény helyéhez igazodó illetékességi szabályoktól el lehet
rugaszkodni. Az anyakönyvi eljárások egy részében bevezették az országos illetékességet,
illetve a konzuli hivatal is kapott anyakönyvi igazgatással kapcsolatos hatáskört, mégpedig
az anyakönyvi okiratok kiállításának jogát.

3.4. Elektronikus ügyintézés, rendszerkapcsolatok
Az IKT-eszközök nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően a ZPR bevezetésével párhuzamosan az anyakönyvi eseményekhez és az adatváltozásokhoz kapcsolódó bejelentési
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PstG 10. §.
PstG 29. § (1) bek.
PstG 7. § (1) bek.
PstG 7. § (2) bek.
PstG 53. (4) bek., Bailer–Kutscher 2016, 104.
PstG 63. § (1) bek.
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és értesítési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése is megvalósult. Azon anyakönyvi eljárásokban, amelyekben az esemény alanyát (gyermek, férj, feleség, b
 ejegyzett
élettárs) vagy az esemény érintettjét (szülő, elhalt házastársa/bejegyzett élettársa, elhalt
hozzátartozója) terheli bejelentési kötelezettség, ezen kötelezettségnek elektronikus úton,
a „Bürgerkarte”50 segítségével tud eleget tenni. Például a szülő gyermeke születését, vagy
az özvegy/az elhalt hozzátartozója az elhalt halálesetét a „Bürgerkarte” igénybevételével
tudja bejelenteni.51
Az anyakönyvi esemény(ek) teljes adattartalmát tartalmazó okirat igénylése iránti
kérelem is előterjeszthető jelen megoldás útján. Ilyenkor az elektronikusan igényelt, kifizetett és ügyfél számára kézbesített okirat hitelességét a hivatal elektronikus aláírásával
(„Amtssignatur”52) igazolja, amely aláírás a hitelességét az okirat kinyomtatását követően
is megőrzi.53
A születés, haláleset bejelentésére kötelezett kórház vezetője – amennyiben a technikai feltételek adottak – elektronikus úton a ZPR-nektovábbítja az anyakönyvezéshez szükséges
adatokat, illetve a kapcsolódó statisztikai adatokat. Ezen adatcsomagból az anyakönyvvezető kizárólag az anyakönyvezéshez szükséges adatokat tudja megismerni. Az adatcsomagban szereplő statisztikai adatok titkosítva vannak, amely titkosítás feloldására kizárólag a statisztikai hivatal rendszerében van lehetőség.54
Hasonlóan a kórház vezetőjéhez, 2016. január 1-jétőla bíróságok is – amennyiben a technikai feltételek lehetővé teszik – elektronikus úton, közvetlenül a ZPR-nektovábbítják
az anyakönyvezéshez szükséges adatokat, illetve a kapcsolódó statisztikai adatokat:
−− az anya/apa személyében történő változással kapcsolatos döntéseket (apaság megállapítása, apai elismerés, apasági vélelem megdöntése, anyaság megállapítása, anyai
elismerés),
−− a holtnak nyilvánítást;
−− a házasság/BÉT érvénytelenségének, felbontásának, nem létezésének megállapítása,
vagy az erről szóló külföldi okirat elfogadása tárgyában hozott döntést, továbbá
−− a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos döntést.55
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Megjegyzés: a „Bürgerkarte” mint elektronikus azonosítási mód segítségével az ügyfél az elektronikus ügyintézés során magát hitelesen tudja azonosítani, illetve az általa előterjesztett kérelmet minősített elektronikus
aláírással tudja ellátni. [E-Government-Gesetz 2004 (a továbbiakban: E-GovG) 2. § 10. pont]
PstG 9. § (4) bek., 28. § (4) bek., Bailer–Kutscher 2016, 105.
Megjegyzés: az „Amtssignatur” egyszerre helyettesíti a kiállító hatóság aláírását és a bélyegzőlenyomatát.
[E-GovG 19. § (1) bek.]
E-GovG 20. §.
PstG 9. § (1), (5) bek., 28. § (1), (5) bek.
PstG 7. § (1)–(2) bek.
PstG 7. § (3) bek.
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Ezen adatcsomagból az anyakönyvvezető kizárólag az anyakönyvezéshez szükséges adatokat tudja megismerni. Az adatcsomagban szereplő statisztikai adatok titkosítva vannak,
amely titkosítás feloldására csak a statisztikai hivatal rendszerében van lehetőség.56
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Statisztikai adatok tekintetében a ZPR a „közvetítő rendszer” szerepét tölti be, vagyis
fogadja az adatokat a küldő szervtől, biztosítva azok sértetlenségét és titkosított formában
történő továbbítását a statisztikai hivatal számára. A ZPR-en keresztül továbbított statisztikai adatokat a ZPR-rendszer felhasználói nem jogosultak megismerni.
A ZPR bevezetésével nemcsak az anyakönyvi eljárások egyszerűsödtek, hanem az anyakönyvi eljáráshoz kapcsolódó további közigazgatási eljárások is. A ZPR-nekközvetlen
adatkapcsolata van a Központi Lakcímnyilvántartási Rendszerrel (Zentrales Melderegister,
a továbbiakban: ZMR). A ZPR az alábbi esetekben ad át adatot a ZMR-nek:
−− újszülött születésének anyakönyvezését követően az újszülött lakcímnyilvántartásba vételéhez;57
−− haláleset anyakönyvezését követően az elhalt lakcímről történő kijelentéséhez;58
−− az elhalálozás dátumát ide nem értve, az általános anyakönyvi adatokban bekövetkezett adatváltozások átvezetéséhez.59
Az elektronikus anyakönyv bevezetésének köszönhetően egyszerűsödtek a lakcímnyilvántartás eljárásai, hiszen az anyakönyvi bejegyzés teljesítését követően a ZPR átadja
a ZMR-neka nyilvántartásba vételhez, illetve az adatváltozás átvezetéséhez szükséges adatokat.
Az elektronikus anyakönyvnek a vele párhuzamosan bevezetett elektronikus állampolgársági nyilvántartással is van adatkapcsolata. A ZPR a születés anyakönyvezését követően automatikusan átadja a gyermek adatait és az állampolgárságát a ZSR részére.60
Ha a ZPR-benszereplő általános anyakönyvi adatok változnak, anyakönyvezést követően a ZPR automatikusan átadja a ZSR-nekezeket a változásokat is.61 A ZSR irányából is
működik az adatkapcsolat, ha ZPR hatálya alá tartozó személy állampolgársága megváltozik a ZSR automatikusan értesíti a ZPR-t.62
A PstG az előbbiekben nevesített rendszerkapcsolatokon túl lehetővé teszi, hogy
a hatóság törvény által előírt feladatai ellátásához lekérdezze az adott személy ZPR-ben
szereplő adatait. Az általános anyakönyvi adatok, valamint az előző név, és a szülők családi neve valamennyi hatóság számára lekérdezhető a törvény által előírt feladatai ellátáshoz, a lekérdezés alanya nevének és legalább további egy adatának megadásával.63 Ezzel
szemben az igazságszolgáltatás szervei bizonyos személyek különleges anyakönyvi adatait
is lekérdezhetik jogszabályi felhatalmazás alapján és ügyhöz kötötten.64
Ha a lekérdezésben szolgáltatott adatok hitelességét tekintve a lekérdezésre jogosult szervben kétség merül fel, köteles azt a ZPR-rendszeren keresztül az anyakönyvi
57
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PstG 12. §.
PstG 31. §.
PstG 48. § (11) bek.
PstG 35. § (6) bek.
PstG 48. § (10) bek.
Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 (a továbbiakban: StbG) 56b. § (6) bek.
PstG 47. § (1) bek.
PstG 47. § (2) bek.
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hivatalnak jelezni.65 A jogalkotó ezzel a rendelkezéssel garantálja, hogy a ZPR-benmint
Ausztria elsődleges személyi alapnyilvántartásában szereplő adatok hitelessége folyamatosan biztosítva legyen.
A ZPR-bennyilvántartott adatok megismerésének másik módja a ZPR-rendszerből teljesített rendszeres vagy időszaki adatátadás a PstG 48. §-ában nevesített szerveknek/rendszereknek annak érdekében, hogy a törvényben meghatározott feladataik ellátásához
szükséges anyakönyvi adatok birtokában legyenek. Rendszeres adatátadásra példaként
említhető:
−− az elhalálozás dátumát ide nem értve, az általános anyakönyvi adatokban bekövetkezett változások átadása a ZMR-nek;
−− az általános anyakönyvi adatok változása esetén a ZSR-nekteljesített adatátadás;
továbbá
−− az elhalt halálesetével kapcsolatos adatok átadása az útlevélhatóság részére.66
Időszaki adatátadás útján jogosult például a rendvédelmi szerv a PstG 48. § (4) bekezdésében nevesített adatokat megismerni.

Mind a papíralapú, mind az elektronikus anyakönyvből teljesíthető adatszolgáltatás.
A papíralapú anyakönyvekben szereplő anyakönyvi eseményekről az anyakönyvet őrző
anyakönyvi hivatal vagy egyházkerület jogosult anyakönyvi okiratot kiállítani. Az egyházi papíralapú anyakönyvből kiállított anyakönyvi okirat bizonyítóereje megegyezik
az állami anyakönyvből kiállított anyakönyvi okirat bizonyító erejével.67
A ZPR-ből az alábbi adatszolgáltatási módok érhetők el. A ZPR a nyilvántartásban szereplő személy halálesetének helye és ideje tekintetében bárki számára elérhető és lekérdezhető „nyilvános” hatósági nyilvántartás, amennyiben a lekérdező a lekérdezés alanyának
nevét és legalább további egy adatát megadja.68 Minden egyéb esetben az anyakönyvi
és a konzuli hivatal jogosult a ZPR-benszereplő adatokról adatszolgáltatást teljesíteni.69
A rendszerből az alábbi anyakönyvi okiratok állíthatók elő:
−− születési anyakönyvi okirat, születési anyakönyvi okirat kivonata;
−− házassági anyakönyvi okirat;
−− bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi okirat;
−− halotti anyakönyvi okirat, halva születésről kiállított anyakönyv okirat, vetéléssel
halva született magzatról kiállított anyakönyvi okirat.
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PstG 47. § (3) bek.
PstG 48. § (7), (10)–(11) bek.
PstG 63. §.
PstG 44. § (2) bek.
PstG 46. § (1) bek., 53. § (3)–(4) bek.
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3.5. Adatszolgáltatás a nyilvántartásból
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Az anyakönyvi okiratnak két változata különíthető el. A hivatali elektronikus aláírással
ellátott sima papírra nyomtatott anyakönyvi okirat, illetve a PstG-DV 28. § (2) bekezdésében meghatározott speciális papírra nyomtatott, a kiállító hivatal bélyegzőlenyomatával,
a kiállító anyakönyvvezető nevével és aláírásával ellátott anyakönyvi okirat. Az anyakönyvi okirat mindkét típusa ugyanolyan bizonyító erővel rendelkezik.
Az ZPR-benszereplő személy igényelheti továbbá a ZPR-benszereplő egy vagy több, illetve
az összes anyakönyvi eseményének teljes adattartalmát tartalmazó okiratot is. A teljes adattartalmat igazoló okirat iránti kérelem mind személyesen az anyakönyvi és a konzuli hivatalnál, mind elektronikus úton a „Bürgerkarte” igénybevételével kérelmezhető.70

4. ÖSSZEGZÉS
Az osztrák és a magyar elektronikus anyakönyv (a továbbiakban: EAK) bevezetésére közel
egy időben került sor. Ausztriában 2014. november 1-jén, míg Magyarországon 2014. július
1-jénhelyezték éles üzembe az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást. A papíralapú nyilvántartásról az elektronikusra történő átállás mindkét ország tekintetében ugyanolyan
előnyökkel járt. Megvalósult az egységes, országos, személyközpontú nyilvántartás, csökkentve a bürokratikus formaságokat,71 elősegítve a korszerű, ügyfélbarát, hatékony ügyintézést és nyilvántartás-vezetést.
A következőkben a nyilvántartás hatálya; nyilvántartás-vezetés; szervezeti rend; elektronikus ügyintézés; rendszerkapcsolatok és adatszolgáltatás a nyilvántartásból szempontok
alapján összehasonlítom a fentebb részletesen bemutatott osztrák elektronikus anyakönyvezést a magyar megoldással. Jelen tanulmánynak nem célja a magyar elektronikus anyakönyvezés bevezetésének és a magyar elektronikus anyakönyvi nyilvántartás-vezetés részletszabályainak bemutatása. A magyar szabályozás tekintetében a következőkben kizárólag
azokat a rendelkezéseket említem meg, amelyek ismerete szükséges az osztrák és a magyar
elektronikus anyakönyvezés rövid összehasonlításához, kiemelve azon osztrák megoldásokat, amelyekkel hazánk anyakönyvi nyilvántartás-vezetése is fejleszthető lenne.
Tekintettel hazánk és Ausztria közös történelmi múltjára, az anyakönyvi igazgatás területén alkalmazott szabályozási és igazgatási megoldások között számottevő hasonlóság
fedezhető fel.
A nyilvántartás hatályát tekintve mind az osztrák, mind a magyar megoldás a területiség
és a teljesség elvét alkalmazza.
A nyilvántartás-vezetést tekintve Magyarországon az elektronikus rendszerre történő átállás „egyik napról a másikra” valósult meg. 2014. június 30-ánmég a papíralapú anyakönyvezés szabályai érvényesültek, július 1-jénpedig már az elektronikus anyakönyvbe
70
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PstG 58. §.
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kellett teljesíteni a bejegyzéseket. Ezzel szemben Ausztriában a bevezetés során a fokozatosság elve érvényesült. Az anyakönyvvezetők 2013. április 1-jétől2014. október 31-éigpárhuzamosan használták a papíralapú és az elektronikus anyakönyvet. Állaspontom szerint
az osztrák megoldás volt a felhasználóbarát, mivel biztosította a kellő felkészülési, tanulási
időt az új rendszer működési rendjének elsajátításához.
A papíralapú állami anyakönyvben szereplő bejegyzések az osztrák és a magyar szabályozás értelmében kizárólag ügyhöz kötötten kerülnek be az elektronikus anyakönyvbe,
biztosítva ezáltal az EAK, illetve a ZPR rendszerek adatfeltöltését, elkerülve az anyakönyvvezetők túlzott leterhelését. A papíralapú anyakönyvi esemény rögzítése vonatkozásában a magyar jogszabály, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) teljességre törekvés igényével előírja, hogy a papíralapú anyakönyvi bejegyzést
teljes adattartalommal, tehát az utólagos bejegyzésekkel és újbóli anyakönyvezéssel együtt
kell rögzíteni az EAK-rendszerbe.72 Míg az osztrák szabályok alapján az esetek többségében a papíralapú bejegyzésnek kizárólag azon adatait kell a ZPR-be rögzíteni, amelyek
az adott ügy nyilvántartásba vételéhez szükségesek. Az elektronikus anyakönyvben a személy anyakönyvi eseményeinek történetisége, a papíralapú anyakönyvi adatok változásának nyomon követése kizárólag a magyar megoldással biztosítható.
A ZPR a születéssel kapcsolatos anyakönyvi adatok mellett a szülői felügyeleti jogot,
illetve annak korlátozását is nyilvántartja. Javasolt ezen megoldás átültetése a magyar
anyakönyvezésbe, megvalósítva ezáltal, hogy az EAK-rendszer legyen a szülői felügyeleti
jog hiteles adatforrása.
A két ország anyakönyvezési szervezeti rendjének főbb tételei megegyeznek. Mindkét
esetben a nyilvántartás adatkezelője a Belügyminisztérium,73 és az anyakönyvvezetői feladatokat főszabály szerint az önkormányzatok látják el.
Jelenleg Magyarországon elektronikusan kizárólag az anyakönyvi okiratok igénylésére
van lehetőség. Az osztrák modellben emellett a szülő gyermeke születését, vagy az özvegy/
az elhalt hozzátartozója az elhalt halálesetét is be tudja jelenteni elektronikus úton, a „Bürgerkarte” igénybevételével. Célszerű hazánk elektronikus ügyintézési alternatíváinak bővítése ezekkel a lehetőségekkel.
A rendszerkapcsolatok tekintetében a ZPR fejlettebb, mint az EAK. Az osztrák elektronikus anyakönyv amellett, hogy rendszerkapcsolat útján adatokat ad át és fogad a ZMRés a ZSR-rendszerektől, képes anyakönyvi adatot fogadni a születés, haláleset bejelentésére kötelezett kórház vezetőjétől, illetve az anyakönyvi adatváltozást generáló döntést hozó
bíróságtól. Ezek a szervek elektronikus úton, a ZPR-nektovábbítják az anyakönyvezéshez
szükséges adatokat, illetve a kapcsolódó statisztikai adatokat. Az adatcsomagban szereplő
statisztikai adatok titkosítva vannak, hiszen ezen adatokat kizárólag a statisztikai hivatal
jogosult megismerni. Jelen megoldás teljes körű átvétele javasolt a magyar rendszer vonatkozásában.
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Az adatszolgáltatás tekintetében a két ország rendszerei mindössze a szolgáltatandó okiratok típusában térnek el.
2013. április 1-jétőlfokozatosan bevezetett ZPR ma már a tervezett, teljes funkcionalitásában működik. Összegzésként megállapítható, hogy osztrák anyakönyvi igazgatás elektronikus nyilvántartási rendszere és eljárási rendje olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek
az anyakönyvezési tradíciók megőrzése mellett, megfelelnek a 21. század elektronikus közigazgatással szemben támasztott követelményeinek. Az előzőekben felvázolt osztrák megoldások átültetésével, a hasonló előnyökkel rendelkező magyar elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás is „gazdagabbá” válhatna.
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