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Tájékoztató
az Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
online adatlap kitöltéséhez
Fogalom:
• Anyakönyvi eseményt igazoló okiratok:
Születést, házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, halálesetet igazoló, arra
jogosult hatóság (amennyiben az állami anyakönyvezés kötelező érvényű az adott országban csak
olyan okiratot lehet csatolni) által kiállított anyakönyvi okirat.
Illetékesség: az anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi okirat
kiállítására az az anyakönyvvezető, vagy hivatásos konzuli tisztviselő illetékes, akinél az
anyakönyvi okirat kiállítását kérték.
A papír alapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról
kért hatósági bizonyítvány kiállítására a nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a hazai
anyakönyvezést végző hatóság illetékes.
Az elektronikus anyakönyvbe még be nem jegyzett anyakönyvi bejegyzésről elektronikus úton
igényelt anyakönyvi okirat kiállítására a nyilvántartó anyakönyvvezető vagy hazai anyakönyvezést
végző hatóság illetékes. Az elektronikus anyakönyvben szereplő bejegyzésről elektronikus úton
igényelt anyakönyvi okirat kiállítására az anyakönyvi okirat iránti kérelemben megjelölt
kézbesítési cím szerinti anyakönyvvezető illetékes. Ha a kérelmező az elektronikus anyakönyvben
szereplő bejegyzésről elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonatot személyesen kívánja
átvenni, az anyakönyvi okirat kiállítására az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelemben az
átvétel helyeként megjelölt települési önkormányzat anyakönyvvezetője illetékes.
Anyakönyvi kivonatot az érintett személy, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú
esetén szülője, vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti
anyakönyvi kivonat hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak,
akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához.
Általános kitöltési útmutató

A születés hazai anyakönyvi adatlapot minden kérelmezőnek személyenként (apa, anya,
gyermekek külön-külön) kell kitölteni, a házastársaknak csak egy házassági adatlapot kell
kitölteni.
Beküldő / Kérelmező viselt neve :
A beküldő személyes adatai (születési családi név és utónév, születési hely, születési idő,
állampolgárság, anyja születési családi neve és utóneve)
Az adatlapot a beküldő az érvényes személyazonosító igazolványában, útlevelében vagy kártya
formátumú vezetői engedélyében bejegyzett adatokkal megegyezően kell kitöltenie.
Beküldő / Kérelmező születési családi és utónév:
A magyar anyakönyvi bejegyzésben a születési családi név megelőzi az utónevet, így az Adatlapot
is ebben a sorrendben kell kitölteni.
Beküldő címe, tartózkodási helye :
A beküldő elérhetőségének címe, vagyis azon cím, amelyen a kérelmező az adatlap
előterjesztésétől kezdődően elérhető, függetlenül attól, hogy ez bejelentett cím-e, vagy hogy ez az
állandó vagy a tartózkodási címe, illetve, hogy milyen időtartamon keresztül tartózkodik e címen.
A beküldő email címe, telefonszám megadása csupán lehetőség a beküldő számára. A kapcsolattartás a hatóság és a kérelmező között kizárólag írásban történik, azonban több esetben
jelentős segítséget jelent, ha a kérőlap kitöltésével kapcsolatos tájékoztatást meg tudjuk beszélni a
kérelmezővel. Ezzel elkerülhetővé válik a többszöri hiánypótlási felhívás kibocsátása vagy
eredménytelen hiánypótlás esetén az eljárás megszüntetése.
Beküldő személyi száma: a lakcímet igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártyán) feltüntetett
11 számjegyből álló személyi azonosító
A kivonat kiállítása illetékmentes.
A születés, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a haláleset anyakönyvezését
követően az érintett részére egy ízben hivatalból illetékmentes anyakönyvi kivonatot kell kiállítani.
Ügyintézéshez szükséges iratok:



Átvevő személyazonosítására szolgáló okmánya: személyazonosító igazolvány, vezetői
engedély vagy útlevél és lakcímkártya
Meghatalmazott személy esetén meghatalmazás, és a meghatalmazott
személyazonosítására szolgáló okmánya és lakcímkártya

Aláírások:
Az adatlapot a kérelmet átvevő hatóság előtt kell aláírni.

KÉRELEM
I.

Ügyfélminőség:
- saját ügyben
- hozzátartozó: házastárs, egyenesági rokon, örökbefogadott, mostohagyermek,
nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostohaszülő, nevelőszülő, testvér, élettárs,
egyenesági rokon házastársa, házastárs egyenesági rokona, házastárs testvére,
testvér házastársa.
- meghatalmazott csak írásbeli meghatalmazás esetén kérelmezheti az anyakönyvi
kivonat kiállítását, melyet csatolnia kell, ennek hiányában tájékoztatás sem adható.

II.

Kérelmező adatai
II/1. Kérelmező személy neve: Az adatlapot a beküldő az érvényes személyazonosító
igazolványában, útlevelében vagy kártya formátumú vezetői engedélyében bejegyzett
adatokkal megegyezően kell kitöltenie.
II/2. Születési helye
II/3. Anyja születési családi és utóneve
II/4. Személyi azonosítója: lakcímet igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártyán)
feltüntetett 11 számjegyből álló személyi azonosító
II/5. Személyazonosító okmánya:
személyazonosságát




Magyarországon élő magyar állampolgár a

érvényes - magyar állampolgárok részére rendszeresített - személyazonosító
igazolvánnyal,
érvényes magyar útlevéllel,
érvényes, 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedéllyel
igazolhatja.

Külföldön élő magyar állampolgárok, valamint a nem magyar állampolgárok a
személyazonosságukat más, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal is
igazolhatják.
II/6. Lakóhelye
III.

Az anyakönyvi kivonat kiállításának célja

IV.

Az anyakönyvi kivonat kézbesítése

V. Az anyakönyvi esemény adatai: Az az anyakönyvi esemény, amelyről a kérelmező
kivonatot kér kiállítani (a megfelelő jelölendő).

A születési anyakönyvi kivonat tartalma: a gyermek:
- születési családi neve
- utóneve,
- neme,
- születési helye,
- születési ideje (év, hó, nap),
- apjának születési családi és utóneve,
- anyjának születési családi és utóneve,
- származási helye.
A házassági anyakönyvi kivonat tartalmazza: a házasságkötés:
- helye,
- ideje (év, hó, nap), a férj és a feleség:
- születési családi és utóneve,
- házassági neve,
- születési helye,
- születési ideje (év, hó, nap).
A kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből tartalmazza: a bejegyzett
élettársi kapcsolat létrejöttének:
- helye,
- ideje (év, hó, nap).
a bejegyzett élettársak:
- születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje (év, hó, nap),
- neme.
A halotti anyakönyvi kivonat tartalmazza: az elhalt:
- házassági neve,
- születési családi és utóneve,
- neme,
- családi állapota,
- születési helye,

- születési ideje (év, hó, nap) vagy életkora,
- halálesetének helye,
- halálesetének ideje (év, hó, nap),
- apjának születési családi és utóneve,
- anyjának születési családi és utóneve,
- házastársának vagy bejegyzett élettársának születési családi és utóneve.
VI.

Nyilatkozat

Dátum, aláírás

