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Kérelem 

anyakönyvi kivonat kiállítása 

iránt 

Szerv azonosítója: 051750 

Szerv megnevezése: 
Hajdúszoboszlói Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

Eljáró ügyintéző: Labancz Imréné 

Ügyintéző elérhetősége: 

tel: 06-52/557-319 

e-mail: 

labancz.imrene@hajduszob.hu 

Iktatószám:  

EAK ügyazonosító:  

 Illetékbélyeg helye 

 

 

 

A kérelmező adatai 

Családi neve:   

Utóneve(i):  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Személyi azonosítója: 
(nem 

kötelező)
 

 

Ügyfélminőség (saját 

ügyében jár el, hozzátartozó
1
, 

meghatalmazott, egyéb): 

 

Lakcíme:   

Személyazonosító okmányának: 

típusa:  

okmányazonosítója:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

Elérhetősége: _______________ @_______________ e-mail címe, 

_______________ telefonszáma 

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt 

adataim felhasználásához.  
_____________________________________  

kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hozzátartozó: Házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostohagyermek, nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostohaszülő, 

nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona, házastárs testvére, testvér házastársa. 
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A meghatalmazott adatai
2
 

Családi neve:  

Utóneve(i):  

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Lakcíme:   

 

Az anyakönyvi esemény adatai 

Az anyakönyvi esemény típusa
3
 

Születés  

Házasságkötés  

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése  

Haláleset  
 

Az anyakönyvi esemény 

helye: 

 

Az anyakönyvi esemény 

ideje: 
4
 

 

 

Az anyakönyvezett személy adatai
5
 

Egyedi elektronikus 

anyakönyvi azonosító: 

 

Születési családi neve   

Születési utóneve(i)  

Ha rendelkezésre áll: 

Előző születési családi neve:  

Előző születési utóneve(i):  

Házassági név családi név 

része: 

 

Házassági név utónév része:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Ha rendelkezésre áll 

Anyja előző születési családi 

neve: 

 

Anyja előző születési 

utóneve(i): 

 

 

 

                                                           
2 Ha az ügyfél meghatalmazott útján jár el. 
3 Az az anyakönyvi esemény, amelyről a kérelmező kivonatot kér kiállítani (a megfelelő jelölendő). 
4 (év, hónap, nap) 
5
 Születési anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén kell kitölteni. 
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A feleség /az anyakönyvezett egyik fél/az elhunyt adatai 
6
 

Egyedi elektronikus 

anyakönyvi azonosító: 

 

Születési családi neve:   

Születési utóneve(i):  

Ha rendelkezésre áll: 

Előző születési családi neve:  

Előző születési utóneve(i):  

Házassági név családi név 

része: 

 

Házassági név utónév része:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Ha rendelkezésre áll 

Anyja előző születési családi 

neve: 

 

Anyja előző születési 

utóneve(i): 

 

 

A férj / az anyakönyvezett másik fél/ a túlélő házastárs/ adatai
6
 

Egyedi elektronikus 

anyakönyvi azonosító: 

 

Családi neve:  

Utóneve(i):  

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Ha rendelkezésre áll: 

Előző születési családi neve:  

Előző születési utóneve(i):  

Házassági név családi név 

része: 

 

Házassági név utónév része:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Ha rendelkezésre áll 

Anyja előző születési családi 

neve: 

 

Anyja előző születési 

utóneve(i): 

 

 

 

                                                           
6
 Házassági, Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésről kiállított, vagy Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén kitöltendő. 
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Az anyakönyvi kivonat kiállításának célja 

I. Illetékmentes igénylési okok 
7
 

1. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha a születés, a házasságkötés és a 

haláleset anyakönyvezését követően az érdekelt részére első ízben történik a kiállítása (Itv. 

33. § (2) bek. 5. pont a) pont) 

 

2. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha az intézeti vagy állami nevelt gyermek 

anyakönyvezéséhez történik a kiállítása (Itv. 33. § (2) bek. 5. pont b) pont) 

 

3. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről 

a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki, és az anyakönyvből a 

bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az örökbefogadó részére történik a kiállítása 

(Itv. 33. § (2) bek. 5. pont ca) pont) 

 

4. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről 

a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki az anyakönyvből a 

házastárs részére történik a kiállítása (Itv. 33. § (2) bek. 5. pont cb) pont) 

 

5. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről 

a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki az anyakönyvből a 

házastárs vagy a meghalt személy egyenesági rokona részére történik a kiállítása (Itv. 33. 

§ (2) bek. 5. pont cc) pont) 

 

6. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha tartásdíj európai uniós jogi norma, 

nemzetközi szerződés vagy viszonossági nyilatkozat alapján külföldön való behajtása 

tárgyában folyó eljárás céljára történik a kiállítása (Itv. 33. § (2) bek. 5. pont d) pont) 

 

7. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha a szülők házassági anyakönyvi 

kivonatának a gyermek születésének anyakönyvezéséhez történik a kiállítása (Itv. 33. § (2) 

bek. 5. pont e) pont) 

 

8. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha az elhunyt születési és házassági 

anyakönyvi kivonatának a haláleset anyakönyvezéséhez történik a kiállítása (Itv. 33. § (2) 

bek. 5. pont f) pont) 

 

9. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, ha a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

alapján kijavított anyakönyvi adatokról az érdekelt részére első ízben történik a kiállítása 

(Itv. 33. § (2) bek. 5. pont g) pont) 

 

II. Egyéb, mégpedig:______________________________________________________  
 

Az anyakönyvi kivonat kézbesítése 
8
 

- személyes átvétel   

- kérelmező lakcímére   

- meghatalmazott lakcímére  

- konzuli tisztviselő részére  
 

- egyéb címre:  

 

Kelt: Hajdúszoboszló, ___________________________ 

P.H. 

 ________________________________  
 kérelmező / meghatalmazott aláírása 

Mellékletek:  

  

A hivatal tölti ki: 

Átvétel helye, ideje:  

 

                                                           
7 A megfelelő mező(k) jelölendő(k). 
8 Személyes átvétel vagy lakcímre történő kézbesítés esetén, a megfelelő opció jelölendő. A lakcímtől eltérő címre történő kézbesítés 
esetén a kézbesítési cím kitöltendő! 


