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aláírás 

1 A megfelelő rész aláhúzandó! 

2 Az adatra azért van szükség, hogy az illetéktörvény alapján megállapítható legyen, hogy adott esetben 

illetékköteles vagy illetékmentes a kivonat kiállítása. 

A kérelemhez csatolandó melléklet: 

– meghatalmazás (abban az esetben, ha a jogosult kérelmező személyesen nincs jelen a kérelem 

benyújtásánál) 



TÁJÉKOZTATÓ 
az anyakönyvi kivonat iránti kérelem kitöltéséhez 
I. Általános tudnivalók 
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról a névváltozásról és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. törvényerejű rendelet szerint az ügyfél részére anyakönyvi kivonat adható ki. A 
kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően 
tartalmazza. 
Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot a kérelem benyújtásától számított nyolc napon 
belül kiállítja, és az érdekeltnek elküldi, a személyesen jelenlévő ügyfélnek az anyakönyvi 
kivonatot – lehetőleg – azonnal átadja. 
A jogszabályok által meghatározott esetben a kivonat kiállítása illetékmentes. Egyéb 
esetekben az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az 
eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. Az illetékbélyeg beszerezhető bármelyik 
postahivatalban. 
4.) 
Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke – kivonatonként – 2000.- Ft. 
II. Illetékmentesség 
Az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi főbb esetekben illetékmentes: 

az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez, 

az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot 
még nem adtak ki, és 
. a születési anyakönyvből a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az 
örökbefogadó részére, 
. a házassági anyakönyvből a házastárs részére, 
. a halotti anyakönyvből a házastárs vagy a maghalt személy egyenesági rokona 
részére, 

a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1957. június 20-án kelt 
nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. tvr. alapján folyó eljárás 
céljára, 

a szülők házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésének 
anyakönyvezéséhez, 

az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset 
anyakönyvezéséhez, 

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi 
adatokról az érdekelt részére első ízben történik kiállítása. 
A születési kivonatot a születés, a házassági kivonatot a házasságkötés, a halotti kivonatot a 
haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető állítja ki. 
III. Egyéb tudnivalók 
Az okirat meghatalmazott útján is beszerezhető. Ilyen esetben szükséges a kérelem 
benyújtására jogosult fél magán vagy közokiratba foglalt meghatalmazása. A kérelmező 
személyazonosságát érvényes okmánnyal3 kell igazolnia. 
3 Ezek: személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély és 
lakcímkártya. 
IV. Alkalmazandó jogszabályok 
1. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény; 
2. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 
3. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról, a névváltoztatásról és a névviselésről 
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet; 
4. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) 
BM rendelet. 


