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HATÁSVIZSGLAT A KÖZJEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ 

ELJÁRÁSOKRA 

 

 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 35. 

cikke szerinti, valamint a személyes adatoknak a közjegyzői eljárásokkal összefüggő kezelésére 

vonatkozó szabályokról szóló MOKK 95. számú iránymutatás 5. fejezetében vállalt 

kötelezettségének eleget téve a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárások tekintetében az alábbiak 

szerint folytatja le a hatásvizsgálatot.  

 

 

I. A hatásvizsgálat tárgya 

 

A hatásvizsgálat lefolytatásakor a vonatkozó jogszabályok értelmében az alábbi eljárások 

tartoznak közjegyzői hatáskörbe: 

• okirat-szerkesztési eljárás, 

• hagyatéki eljárás, 

• értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása, 

• okirat megőrzése, 

• pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése, 

• Végrendeletek Országos Nyilvántartásának vezetése, 

• Zálogjogi Nyilvántartás vezetése, 

• igazságügyi szakértő kirendelése, 

• előzetes bizonyítás elrendelése, 

• bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 

• Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése, 

• európai fizetési meghagyás kibocsátása, 

• tanúsítvány más EU-tagállamban való végrehajtáshoz, 

• végrehajtás elrendelése (közjegyzői okirat és jogerős fizetési meghagyás alapján), 

• fizetési meghagyás kibocsátása, 

• egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartása, 

• közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolása, 

• Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetése, 

• Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba történő regisztráció és nyilatkozattétel rögzítése, 

• közjegyzői letét, 

• európai öröklési bizonyítvány kiállítása, 

• közjegyző előtti egyezségi eljárás. 
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Az országos kamara és a közjegyző közös adatkezelő  

• a fizetési meghagyásos eljárással, 

• a hitelbiztosítéki nyilvántartással,  

• a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásának vezetésével, 

• az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésével, 

• a Végrendeletek Országos Nyilvántartásának vezetésével, 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 262. § (2) bekezdése szerinti 

zálogjogi nyilvántartás vezetésével, 

• a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 

törvényerejű rendelet 48/A. §-a szerinti, egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas 

ingó dolgot terhelő zálogjog nyilvántartásának vezetésével, 

• a közjegyzői pénzletéti eljárással, 

• a végrehajtható okiratnak a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének való 

megküldésével, 

• a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 118/A. § (1) bekezdése szerinti 

megkereső rendszer működésével 

összefüggő adatkezelés tekintetében. E felsorolásban nem szereplő eljárásoknál az adatkezelő 

az eljáró közjegyző.  

 

II. Az adatkezelési műveletek módszeres leírása és célja 

 

A közjegyzői eljárásokkal összefüggő adatkezelés uniós jogforrás, illetve törvény, 

kormányrendelet vagy más jogszabály rendelkezésén alapul. Az adatkezelő a személyes 

adatokat a közjegyzői eljárással összefüggésben minden esetben a jogszabályban rá ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi 

kötelezettség teljesítése érdekében kezeli [GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) és e) pont]. 

Különleges személyes adatot [GDPR 9. cikk (1) bekezdés] az adatkezelő a közjegyzői 

eljárásban részt vevő jogi igényének érvényesítésével összefüggésben, jogszabály előírása 

alapján kezel [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont].  

 

Amennyiben az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatfeldolgozó kizárólag 

olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR-ben foglalt 

kötelezettségek végrehajtására. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést – a GDPR 28. 

cikkében foglaltakra tekintettel – olyan szerződés vagy más jogi aktus szabályozza, amely köti 

az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.  

 

A MOKK a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben a közjegyző 

adatfeldolgozójaként jár el 

• a közjegyző az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hivatalos elérhetőségének 

kezelését segítő informatikai alkalmazás működtetése, 

• a közjegyzőnek a nemzetközi vonatkozású hagyatéki ügyek, a nemzetközi 

jogsegélyügyek és a nemzetközi kézbesítés intézéséhez nyújtott szakmai támogatás 
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tekintetében. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést a MOKK 95. számú iránymutatása 

szabályozza.  

 

A közjegyzői eljárások során kezelt személyes adatok pontos kategóriáit, az érintettek körét és 

az adatkezelést elrendelő jogszabályt a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal 

összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységek nyilvántartása tartalmazza.  

 

A közjegyzői eljárással összefüggő összes adatkezelési műveletet az adott eljárást szabályozó 

jogszabály határozza meg. Ha az adatkezelés idejét jogszabály kifejezetten nem határozza meg, 

a közjegyzői eljárásban kezelt személyes adatot az adatkezelő a közjegyzői eljárás iratainak a 

közjegyzői levéltárban való elhelyezéséig kezeli. Az adatkezelésre megállapított idő leteltét 

követően az adatkezelő gondoskodik a személyes adat törléséről, feltéve, hogy a személyes adat 

– figyelemmel a közjegyzői eljárás iratainak a közjegyzői levéltárban való elhelyezésére – 

ebben az időpontban még a birtokában van. 

 

Közjegyzői eljárással összefüggésben az adatkezelő által kezelt személyes adat csak olyan 

személynek, szervezetnek, illetve hatóságnak továbbítható, amely tekintetében az 

adattovábbítást jogszabály megengedi, illetve előírja. Az adattovábbítások elektronikusan 

dokumentáltak és visszakövethetőek. 

 

Az eljárásokkal összefüggésben megvalósuló személyes adatok kezelésének célja minden 

esetben az eljárás lefolytatása.  

 

III. Az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálata  

 

A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárások során az adatkezelő minden esetben csak jogszabály 

által meghatározottak szerint kezel személyes adatot. Tekintettel arra, hogy e jogszabályok 

pontosan leírják a kezelhető személyes adatok kategóriáit, az őrzési időt, így a közjegyzők 

adatkezelése jogszerű, célhoz kötött és összhangban áll az adattakarékosság és korlátozott 

tárolhatóság elvével.  

 

Az adatkezelési tevékenységek érintettek számára való átláthatóságának biztosítására az 

adatkezelő – a GDPR 13. cikke szerinti kötelezettségének eleget téve – előzetesen tájékoztatja 

az ügyfeleket. A tájékoztató többek között tartalmazza a releváns érintetti jogokat, valamint 

azok gyakorlásának rendjét.  

 

 

IV. Az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatok 

 

A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokra vonatkozó jogszabályok az ügyfelek jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben írják elő személyes adatok kezelését. A 

közjegyzők és munkatársaik számára titoktartási kötelezettséget határoznak meg. 
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Rendelkeznek arról is, hogy a személyes adatokat mely esetekben és mely személyek, szervek 

részére lehet, illetve kell megküldeni. 

 

A fentiekre tekintettel a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggő személyes 

adatkezelési tevékenységek nem járnak az érintettek jogaira és szabadságaira nézve 

kockázattal. 

 

V. A kockázatok kezelését célzó intézkedések és garanciák bemutatása 

 

A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárások során megvalósuló adatkezelések során az integritás 

és bizalmas jelleg biztosítására az adatkezelő az alábbi intézkedéseket teszi: 

• közjegyzői eljárással összefüggő személyes adat nem kezelhető felhőalapú tároló-

szolgáltatás igénybevételével, 

• külső és belső tűzfalakat, behatolást jelző és megakadályozó csomagszűrő eszközöket, 

vírusvédelmi szoftvereket alkalmaz, 

• rendszeresen menti az adatokat oly módon, hogy adatsérülés esetében az adott napon 

belüli változások is visszaállíthatók legyenek, 

• biztosítja azt, hogy a személyes adatokat csak olyan munkavállalók kezelhetik, akik 

titoktartási kötelezettséget vállalnak, 

• információbiztonsági auditálást szerez be, 

• biztosítja, hogy az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak a munkakörükre 

tekintettel erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá, belépési jelszavuk 

megadását követően. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

A hatásvizsgálat lefolytatásának eredményeképpen megállapítom, hogy a fenti adatkezelési 

tevékenységek nem járnak az érintettek jogaira és szabadságaira nézve kockázattal.  

 

A hatásvizsgálat lefolytatására az adatvédelmi tisztviselő bevonásával, a szakmai tanácsának 

kikérésével került sor.  

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24. 

 

 

 

 

__________________________ 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

képviseli: 

dr. Tóth Ádám s.k. 

elnök 


