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Tisztelt Verdes Attila Úr!

Levelére válaszolva szíves tájékoztatásul közöljük, hogy levéltárunk őrizetében Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye közigazgatási határain belül elhelyezkedő települések egyházi és
állami anyakönyvi másodpéldányai találhatók. Az állami anyakönyvezést 1895. október 1-től
tették kötelezővé, addig a lelkipásztorok feladata volt a keresztelési, házassági, és halálozási
adatokat tartalmazó nyilvántartások vezetése. Az egyházi anyakönyvi bejegyzések digitális
formátumban, online felületen a másodpéldányok vezetését megelőző időszakból is
elérhető kutatótermünkben.

Az 1895. október 1. után keletkezett állami anyakönyvi másodpéldányok bejegyzései
kutatási korlátozás alá esnek, melyet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a
1/2019. számú Főigazgatói utasítás szabályoz. Ennek értelmében a születési anyakönyvek
nem kutathatók, míg a házassági anyakönyvek 1933. évvel bezárólag, a halotti anyakönyvek
pedig 1980-ig kutathatók, ugyanis eddig vezették a biztonsági célt szolgáló
másodpéldányokat.

Újfehértó állami anyakönyveinek halotti bejegyzései a 1907-1913-ig terjedő időszakból is
megtekinthetőek levéltárunk kutatószolgálatán. Kérjük, hogy kutatótermi nyitvatartásunkról
és a kutatás módjáról tájékozódjon honlapunkon (http://www.szabarchiv.hu/drupal/nyitva-
tartas) illetve https://mnl.gov.hu/kutatasi_szabalyzat_mnl .

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár az ügyfélszolgálati ügyek intézése során az
ügyfelek által megadott személyes adatokat adatkezelőként kezeli. A személyes adatok
kezelésének, védelmének, valamint az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok
gyakorlásának részletes szabályait megismerheti az MNL honlapján elhelyezett Adatkezelési
tájékoztatóban. A tájékoztató az alábbi internetcímről érhető el:

http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato

Tisztelettel,

Verdes Attila
kalap2@freemail.hu

Tárgy: Verdes Attila kutatói tájékoztatása
Iktatószám: MNL/SzSzBML/9874-5/2020

Ügyintéző: Smid Enikő
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Nyíregyháza, 2020. 08. 31.

Kujbusné dr. Mecsei Éva
igazgató

Magyar Nemzeti Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Bánszki Hajnalka


Egyedi azonosítója: HWNK7K


Beosztása: ügyintéző


Szervezeti egység megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára (SzSzBML)


Szervezet megnevezése: Magyar Nemzeti Levéltár


A hitelesítés időpontja: 2020-08-31T12:36:52.4264604+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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