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II. Belügyi ágazat 

1. A polgármesteri hivatal ügyintézőjének (anyakönyvvezető) állampolgársági és anyakönyvi 

igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Átveszi az állampolgárság megszerzésére 

irányuló nyilatkozatot és kérelmet, to-

vábbá az állampolgárságról lemondó nyi-

latkozatot, valamint az állampolgársági 

bizonyítvány kiadása iránti kérelmet. 

  * * * * 1993. évi LV. tv. 13. § 

(1) 

2.  
Teljesíti a magyar állampolgárság meg-

szerzésével kapcsolatos adatszolgáltatást.  

  * * * * 1993. évi LV. tv. 19. § 

(1) 

3.  
Jogosult a személyi azonosító kezelésére, 

mint elektronikus anyakönyvbe bejegy-

zés teljesítésére jogosult személy az 

anyakönyvezési feladatainak ellátása cél-

jából. 

  * * * * 
1996. évi XX. tv. 32. § 

c) 

4.  Jogosult a személyi azonosító továbbítá-

sára, mint az elektronikus anyakönyvbe 

bejegyzés teljesítésére jogosult személy 

az anyakönyvi eljárásról szóló törvény-

ben meghatározott adattovábbítás teljesí-

tése céljából, ha az adattovábbítást a 

személyi azonosító átvételére feljogosí-

tott adatkérő részére teljesíti. 

      1996. évi XX. tv. 36. § 

m) 

5.  Jogosult az anyakönyv vezetésére.       2010. évi I. tv. 4. § (1) 

6.  Megkeresi az állampolgársági ügyekben 

eljáró szervet, ha az ügyfél a magyar ál-

lampolgárságát nem tudja igazolni, a 

magyar állampolgárság megállapítása 

céljából. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 16. § (2) 

 

 

7.  Jegyzőkönyvet vesz fel a házasulók há-

zasságkötési szándékának együttesen, 

személyes bejelentéséről. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 17. § (2) 

 

8.  Határozat meghozatalát mellőzi, ha a 

házasságkötési szándék bejelentésére 

irányuló eljárásban megállapítja, hogy a 

házasságkötés törvényes feltételei fen-

nállnak. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 17. § (5) 
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9.  Kizárólag akkor működik közre a házas-

ság hivatali helyiségen kívüli megköté-

sénél, ha a jegyző a 2010. évi I. törvény 

18. § (2) bekezdésében foglalt engedélyt 

megadta, és a felek a 18. § (3) bekezdé-

sében foglalt feltételeket teljesítik. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 18. § (4) 

 

10.  Választhat, hogy a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötésben történő 

közreműködésért a közszolgálati tisztvi-

selőkről szóló törvényben meghatározott 

szabadidő helyett az önkormányzati ren-

deletben meghatározott mértékű díjazás 

illesse meg. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 19. § (2) 

 

11.  Bejegyzi a házassági anyakönyvbe a 

megállapodást, ha a szülők a házasság-

kötés után nem viselnek közös házassági 

nevet, és a házasságkötést megelőző el-

járás során megállapodnak a – házassá-

gukból származó – születendő gyermek 

névviseléséről. A gyermekek nevére vo-

natkozó megállapodás legkésőbb az első 

közös gyermek születésének anyaköny-

vezéséig módosítható. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 21. § 

(1)–(2) 

 

12.  Megtagadja a házasságkötésnél való 

közreműködést, ha 

a) a közreműködésre nem illetékes, 

b) az eljárásból ki van zárva, 

c) a házasságkötésnek jogi akadálya van, 

d) a házasulók a házasságkötés törvé-

nyes feltételeit nem igazolták, 

e) a házasulók a házasságkötésükhöz a 

jogszabályban előírt felmentést vagy en-

gedélyt nem mutatták be, 

f) a bíróság valamelyik házasulót, cse-

lekvőképességet teljesen korlátozó 

gondnokság alá helyezte vagy 

a házasuló 

a házasság megkötésekor cselekvőképte-

len állapotban van, 

g) a gyámhatóság a kiskorú házasságkö-

tésére engedélyt nem adott vagy a 17. § 

(4) bekezdésében meghatározott érvé-

nyességi idő lejárt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 22. § (2) 
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13.  Házasulók valamelyikének közeli halál-

lal fenyegető egészségi állapota esetén 

sem adhat felmentést házassági akadály 

alól. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 22. § (3) 

 

14.  Kitűzi a házasságkötés időpontját a há-

zasulókkal folytatott egyeztetést követő-

en a 2010. évi I. törvény 27. §-ában fog-

lalt rendelkezéseknek megfelelően. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 27. § (1) 

 

15.  Fogadja a házasság megkötésekor a há-

zasulók házasságkötésre irányuló nyilat-

kozatát, melyet előtte és két tanú előtt 

tesznek. Előbb az egyik, majd a másik 

házasulónak külön-külön név szerint fel-

teszi a kérdést: kijelenti-e, hogy a jelen 

lévő másik féllel házasságot köt? Ha a 

feltett kérdésre mindkét házasuló igen-

nel válaszolt, megállapítja, hogy a há-

zasságkötés utáni nevén megnevezett 

felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 

tv. értelmében házastársak. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 28. § 
 

16.  Aláírja a házasságkötési lapot a házas-

társak, a házassági tanúk, az anyakönyv-

vezető, továbbá - ha a házasságkötésnél 

közreműködik - a tolmács mellett és 

amennyiben a  házasságot polgármester 

előtt kötötték meg. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 30. § (1) 

 

17.  Kijelenti a jelenlévők előtt azt a tényt, 

hogy a házasság nem jön létre, ha vala-

melyik házasuló a 2010. évi I. törvény 

28. § (2) bekezdése szerinti kérdésre 

nem igennel válaszol, a nyilatkozatot 

feltételhez vagy időhöz köti. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 30. § (2) 
. 
 

18.  Haladéktalanul törli a házasságkötést 

megelőző eljárás jegyzőkönyvét és a 

rögzített egyéb adatokat, ha a házasság a 

2010. évi I. törvény 28. § (2) bekezdés 

szerint nem jön létre. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 30. § (3) 

 

19.  Feljegyzi, ha valamelyik házasuló, illet-

ve a tanú vagy a tolmács a házassági 

anyakönyv bejegyzésének aláírását meg-

tagadja, de a házasság a 2010. évi I. tör-

  * * * * 2010. évi I. tv. 30. § (4) 
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vény 28. §-ában foglaltaknak megfelelő-

en létrejött, az aláírásra szolgáló rovatba 

e tényt. 

20.  Jegyzőkönyvet vesz fel a bejegyzett élet-

társi kapcsolat létesítése iránti szándék 

együttes, személyes bejelentéséről a fő-

városi kerületben, a megyei jogú város-

ban, valamint a járási hivatal székhelye 

szerinti képviselő-testület hivatalának 

anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 31. § 

(1)–(2) 

 

21.  Határozat meghozatalát mellőzi, ha a be-

jegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

iránti szándék bejelentésére irányuló el-

járásban megállapítja, hogy a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésének törvé-

nyes feltételei fennállnak. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 31. § (4) 

 

22.  Kizárólag akkor működik közre a be-

jegyzett élettársi kapcsolat hivatali he-

lyiségen kívüli létesítésénél, ha a jegyző 

a 2010. évi I. törvény 32. § (2) bekez-

désben foglalt engedélyt megadta, és a 

felek a 32. § (3) bekezdésben foglalt fel-

tételeket teljesítik. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 32. § (4) 

 

23.  Választhat, hogy a hivatali munkaidőn 

kívül történő bejegyzett élettársi kapcso-

lat létesítésében történő közreműködé-

sért a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott szabadidő he-

lyett az önkormányzat rendeletében 

meghatározott mértékű díjazás illesse 

meg. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 33. § (2) 

 

24.  Megtagadja a bejegyzett élettársi kap-

csolat létesítésénél történő közreműkö-

dést, ha 

a) a közreműködésre nem illetékes, 

b) az eljárásból ki van zárva, 

c) a létesítésnek jogi akadálya van, 

d) a felek a létesítés törvényes feltételeit 

nem igazolták, 

e) a felek a létesítéshez a jogszabályban 

előírt felmentést, illetve engedélyt nem 

mutatták be, vagy 

  * * * * 2010. évi I. tv. 34. § (2) 
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f) a bíróság valamelyik felet, cselekvőké-

pességét teljesen korlátozó gondnokság 

alá helyezte vagy a fél a bejegyzett élet-

társi kapcsolat létesítésekor cselekvőkép-

telen állapotban van. 

25.  Bejegyzett élettársi kapcsolat jogi aka-

dálya alól a felek valamelyikének közeli 

halállal fenyegető egészségi állapota 

esetén sem adhat felmentést. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 34. § (3) 

 

26.  Kitűzi a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének időpontját a felekkel foly-

tatott egyeztetést követően a 2010. évi I. 

törvény 39. §-ában foglalt rendelkezé-

seknek megfelelően. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 39. § (1) 

 

27.  Fogadja a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésekor a felek bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésére irányuló nyilatko-

zatát, melyet előtte és két tanú előtt 

tesznek. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 40. § 

 

28.  Aláírja a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítéséről szóló lapot a felek, a tanúk, 

továbbá - ha a bejegyzett élettársi kap-

csolat létesítésénél közreműködik - a 

tolmács mellett és amennyiben a  be-

jegyzett élettársi kapcsolat létesítésére 

a  polgármester előtt került sor. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 42. § (1) 

 

29.  Kijelenti a jelenlévők előtt azt a tényt, 

hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat 

nem jön létre, ha valamelyik fél a 2010. 

évi I. törvény 40. § (2) bekezdése szerin-

ti kérdésre nem igennel válaszol, a nyi-

latkozatot feltételhez vagy időhöz köti. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 42. § (2) 

 

30.  Haladéktalanul törli a bejegyzett élettár-

si kapcsolat létesítését megelőző eljárás 

jegyzőkönyvet és a rögzített egyéb ada-

tokat, ha a bejegyzett élettársi kapcsolat 

a 2010. évi I. törvény 40. § (2) bekezdés 

szerint nem jön létre, az anyakönyvveze-

tő. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 42. § (3) 

 

31.  Feljegyzi, ha valamelyik fél, illetve a ta-

nú vagy a tolmács az anyakönyv bejegy-

  * * * * 2010. évi I. tv. 42. § (4) 
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zésének aláírását megtagadja, de a be-

jegyzett élettársi kapcsolat a 2010. évi I. 

törvény 40. §-ában foglaltaknak megfe-

lelően létrejött, az aláírásra szolgáló ro-

vatba e tényt. 

32.  Anyakönyvbe azt a születési és házassá-

gi nevet kell bejegyezni, amely az érin-

tett személyt a bejegyzés alapjául szol-

gáló esemény időpontjában megillette. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 43. § (2) 

 

33.  Megkeresi a nemzetiségi családi név, 

valamint a nemzetiségi utónévjegyzék-

ben nem szereplő nemzetiségi utónév 

tekintetében az érintett országos nemze-

tiségi önkormányzatot. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 46. § (4) 

34.  Fogadja a név megváltoztatása iránti, 

személyesen benyújtott kérelmet. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 50. § (1) 

35.  Teljesítenie kell a bekövetkezett anya-

könyvi eseményekre vonatkozó bejegy-

zéseket az elektronikus anyakönyvbe e 

törvény hatálybalépését követően. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 57. § 

(1), 60. § 

36.  Be kell jegyeznie az első bejegyzés tel-

jesítésekor a papír alapú anyakönyvnek 

az adott bejegyzésre vonatkozó adatait 

az elektronikus anyakönyvbe a törvény 

hatálybalépését követően megelőzően. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 57. § 

(2), 60. § 

módosította: 2020. 

CLXVI. tv. 15. § 
hatályba lép: 2022. január 1. 

37.  Lezárja nyilvántartó anyakönyvvezető-

ként a papír alapú anyakönyvi bejegy-

zést e tény feltüntetésével a bejegyzés 

teljesítését követően.    

  * * * * 2010. évi I. tv. 57. § (3) 

 

38.  Megkeresi a születés anyakönyvezése-

kor, ha a szülők születési és házassági 

anyakönyvi bejegyzésének adatai nem 

szerepelnek az elektronikus anyakönyv-

ben, a szülők születését és házasságkö-

tését nyilvántartó anyakönyvvezetőt a 

születési és házassági bejegyzés adatai-

nak az elektronikus anyakönyvbe törté-

nő bejegyzése érdekében. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 57/A. § 

(1) 

 

39.  Gondoskodik az értesítéstől számított 

százhúsz napon belül a papír alapú 

  * * * * 2010. évi I. tv. 57/A. § 

(2) 
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anyakönyv megkereséssel érintett anya-

könyvi bejegyzés adatainak az elektro-

nikus anyakönyvbe történő bejegyzésé-

ről, és erről értesíti a megkeresőt.    

 

40.  Be kell jegyeznie a Házasságkötési 

szándék, illetve a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése iránti szándék beje-

lentése esetén a szándékukat bejelentő 

felek születési anyakönyvi bejegyzésé-

nek adatait legkésőbb a házasságkötés, 

illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének időpontjáig az elektronikus 

anyakönyvbe. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58. § 

(1), (3) 

 

41.  Megkeresi a házasságkötési szándék, il-

letve a bejegyzett élettársi kapcsolat lé-

tesítése iránti szándék bejelentéséről az 

érintett személyek születési anyakönyvi 

bejegyzésének az elektronikus anya-

könyvbe történő bejegyzése érdekében a 

születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58. § (2) 

 

42.  Értesíti a születést nyilvántartó anya-

könyvvezető a papír alapú anyakönyv 

születési anyakönyvi bejegyzése adatai-

nak az elektronikus anyakönyvbe törté-

nő bejegyzéséről a megkeresőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58. § (2) 

 

43.  Megkeresi a közeli halállal fenyegető 

állapot esetén a házasságkötést, illetve a 

bejegyzett élettársi kapcsolatot bejegyző 

anyakönyvvezető a felek születési anya-

könyvi bejegyzésben szereplő adatainak 

az elektronikus anyakönyvbe történő be-

jegyzése érdekében a születést nyilván-

tartó anyakönyvvezetőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58. § (3) 

 

44.  Gondoskodik a papír alapú anyakönyv 

születési anyakönyvi bejegyzése adatai-

nak az elektronikus anyakönyvbe törté-

nő bejegyzéséről az értesítéstől számított 

tizenöt napon belül, és erről értesíti a 

megkeresőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58. § (3) 

 

45.  Megkeresi a haláleset bejegyzése esetén 

az elhalt születési anyakönyvi bejegy-

  * * * * 2010. évi I. tv. 58/A. § 

(1) 
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zésben szereplő adatainak az elektroni-

kus anyakönyvbe történő bejegyzése ér-

dekében a születést nyilvántartó anya-

könyvvezetőt. 

 

46.  Gondoskodik a papír alapú anyakönyv 

születési anyakönyvi bejegyzése adatai-

nak az elektronikus anyakönyvbe törté-

nő bejegyzéséről az értesítéstől számított 

százhúsz napon belül, és erről értesíti a 

megkeresőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58/A. § 

(1) 

 

47.  Megkeresi az elhaltnak halálakor, ha há-

zassága vagy bejegyzett élettársi kapcso-

lata állt fenn, az elhalt házassági vagy 

bejegyzett élettársi anyakönyvi bejegy-

zésben szereplő adatainak az elektroni-

kus anyakönyvbe történő bejegyzése ér-

dekében a házasságot vagy a bejegyzett 

élettársi kapcsolatot nyilvántartó anya-

könyvvezetőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58/A. § 

(2) 

 

 

48.  Gondoskodik a papír alapú anyakönyv 

házassági vagy bejegyzett élettársi 

anyakönyvi bejegyzése adatainak az 

elektronikus anyakönyvbe történő be-

jegyzéséről az értesítéstől számított 

százhúsz napon belül, és erről értesíti a 

megkeresőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58/A. § 

(2) 

 

49.  Megkeresi az elhalt házastársa vagy be-

jegyzett élettársa születési anyakönyvi 

bejegyzésében szereplő adatainak az 

elektronikus anyakönyvbe történő be-

jegyzése érdekében a születést nyilván-

tartó anyakönyvvezetőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58/A. § 

(3) 

 

50.  Gondoskodik a papír alapú anyakönyv 

születési anyakönyvi bejegyzése adatai-

nak az elektronikus anyakönyvbe törté-

nő bejegyzéséről az értesítéstől számított 

százhúsz napon belül, és erről értesíti a 

megkeresőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 58/A. § 

(3) 

 

51.  Papír alapú anyakönyv adatait azon bejegyzés eseté-

ben is be kell jegyezni az elektronikus anyakönyvbe, 

amelyről adattovábbítást végez, családi név korrekció-

jára irányuló eljárást folytat le. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 59. § (1) 

módosította: 2020. 

CLXVI. tv. 15. § 
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Gondoskodik öt napon belül a papír 

alapú anyakönyvi bejegyzésben szereplő 

adatoknak az elektronikus anyakönyvbe 

történő bejegyzéséről az adattovábbítás 

teljesítése érdekében. 

hatályba lép: 2022. január 1. 
 

52.  Adattovábbítást teljesítő vagy családi név korrekciójá-

ra irányuló eljárást lefolytató anyakönyvvezető az 

elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzés érdeké-

ben megkeresi az adattovábbítással, családi név kor-

rekciójával érintett bejegyzést a papír alapú anya-

könyvben nyilvántartó anyakönyvvezetőt. 
Megkeresi a kérelem benyújtásának helye 

szerinti anyakönyvvezető az érintett ese-

ményt nyilvántartó anyakönyvvezetőt az 

anyakönyvi esemény elektronikus anya-

könyvbe történő bejegyzése érdekében, 

ha a családi név korrekciójára irányuló 

eljárás, a nemzetiségi névviselésre irá-

nyuló eljárás, valamint az utónév módo-

sítására irányuló eljárás esetén a kérel-

mező fennálló házasságára vagy bejegy-

zett élettársi kapcsolatára, valamint kis-

korú gyermekének születésére vonatkozó 

papír alapú anyakönyvi bejegyzés az 

elektronikus anyakönyvben nem szerepel.  

  * * * * 2010. évi I. tv. 59. § (2) 

módosította: 2020. 

CLXVI. tv. 15. § 
hatályba lép: 2022. január 1. 
 

53.  Gondoskodik a megkeresett nyilvántartó 

anyakönyvvezető a papír alapú anya-

könyvi bejegyzés adatainak az elektroni-

kus anyakönyvbe történő bejegyzéséről 

az értesítéstől számított nyolc napon be-

lül, és erről értesíti a megkeresőt. 

  * * * * 2020. CLXVI. tv. 15. § 
hatályba lép: 2022. január 1. 
 

54.  Megkeresi a névváltoztatással érintett 

eseményre vonatkozó anyakönyvi be-

jegyzést nyilvántartó anyakönyvvezetőt 

a névváltoztatással érintett eseménynek 

az elektronikus anyakönyvbe történő be-

jegyzése érdekébe, ha névváltoztatással 

érintett eseményre vonatkozó papír alapú 

anyakönyvi bejegyzés az elektronikus 

anyakönyvben nem szerepel, n. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 59/A. § 

(1) 

 

55.  Gondoskodik a papír alapú anyakönyvi 

bejegyzés adatainak az elektronikus 

anyakönyvbe történő bejegyzéséről az 

értesítéstől számított nyolc napon belül, 

  * * * * 2010. évi I. tv. 59/A. § 

(1) 
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és erről értesíti az anyakönyvi szervet. 

56.  Megkeresi a bejegyzett élettárs korábbi 

házassági névviselési forma módosításá-

val érintett házasságra vonatkozó anya-

könyvi bejegyzése az elektronikus anya-

könyvben nem szerepel, az az anya-

könyvvezető, akinél a bejegyzett élettár-

si kapcsolat létesítésére irányuló szán-

dékot bejelentették, a házasságkötést 

nyilvántartó anyakönyvvezetőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 59/A. § 

(2a) 

 

57.  Gondoskodik a papír alapú anyakönyv 

házassági anyakönyvi bejegyzése adata-

inak az elektronikus anyakönyvbe törté-

nő bejegyzéséről a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésének időpontjáig, és 

erről értesíti a megkeresőt. Közeli halál-

lal fenyegető állapot esetén a megkere-

sett anyakönyvvezető az 58. § (3) be-

kezdésében meghatározott határidőn be-

lül teljesíti a bejegyzést. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 59/A. § 

(2a) 

 

58.  Értesíti a teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozatban megjelölt anya és apa 

születését nyilvántartó anyakönyvveze-

tőt az anyakönyvi bejegyzés adatainak 

az elektronikus anyakönyvbe rögzítése 

érdekében, ha azok az elektronikus 

anyakönyvben nem szerepelnek. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 59/A. § 

(3) 

 

59.  Bejegyzi az anya és apa születését nyil-

vántartó anyakönyvvezető a bejegyzés 

adatait az értesítéstől számított százhúsz 

napon belül az elektronikus anyakönyv-

be, és erről értesíti a megkeresőt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 59/A. § 

(3) 

 

 

60.  Be kell jegyeznie, ha az elektronikus 

anyakönyvbe történő bejegyzéskor a pa-

pír alapú anyakönyv nem tartalmazza a 

személyi azonosítót, azt a személyiadat- 

és lakcímnyilvántartás adatai alapján az 

anyakönyvbe. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 60. § (4) 
 

61.  Jegyzőkönyvet kell felvennie a születés-

nél a bejelentésről az 1. melléklet szerin-

ti adattartalommal. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 61. § (1) 
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62.  Hivatalból kell anyakönyvezni – ha az 

az anyakönyvvezető tudomására jut – a 

Magyarországon történt születést és ha-

lálesetet, 

a) ha bejelentésre kötelezett nincs, vagy 

a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. 

b) az eltemettetésre kötelezettnek, illetve 

az ügyben eljáró temetkezési szolgálta-

tónak a 62. § (1) – (2a) és (4) bekezdése 

szerinti eljárása elmarad, Ilyen esetben 

az anyakönyvvezető gondoskodik a 

szükséges adatok beszerzéséről. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 61. § (7) 
 

63.  Átveszi a haláleset bejelentésekor az el-

halt magyar állampolgár személyazo-

nosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolványát, a személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

továbbá – ha az a bejelentő rendelkezé-

sére áll – az elhalt születési anyakönyvi 

kivonatát és a családi állapotát igazoló 

okiratot. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 62. § (1) 

 

64.  Átveszi a haláleset bejelentését követően 

a személyi adat- és lakcímnyilvántartás-

ban 

a) bevándoroltként, letelepedettként, 

menekültként vagy oltalmazottként nyil-

vántartott személy magyar hatóságok 

által kiállított személyazonosság igazo-

lására alkalmas hatósági igazolványát, a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványát, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogá-

val rendelkező személy idegenrendészeti 

hatóság által kiállított regisztrációs iga-

zolását és a személyi azonosítót és lak-

címet igazoló hatósági igazolványát, 

továbbá - ha az az eltemettetésre kötele-

zett személy vagy az ügyben eljáró te-

metkezési szolgáltató rendelkezésére áll 

- a családi állapotát tanúsító okiratát. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 62. § (2) 

 

65.  Érvényteleníti az elhalt személy átadott 

személyazonosító igazolványát és a 

személyi azonosítóját és lakcímét igazo-

ló hatósági igazolványát átlyukasztással, 

  * * * * 2010. évi I. tv. 62. § (3) 
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a  könyv formátumú személyazonosító 

igazolvány esetén az adatoldalakon elhe-

lyezett érvénytelenségre utaló bélyegző-

lenyomattal. Az általa érvénytelenített 

okmányokat erre irányuló kérelem ese-

tén visszaadja az elhalt személy hozzá-

tartozójának. Hamis vagy meghamisított 

okmányt visszaadni nem lehet.  

66.  Soron kívül továbbítja a vissza nem igé-

nyelt érvénytelenített okmányokat, va-

lamint a további, személyazonosság iga-

zolására alkalmas hatósági igazolványt, 

de legkésőbb három napon belül a halál-

eset helye szerint illetékes járási hivatal-

nak. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 62. § (3) 

 

67.  Egyedi elektronikus anyakönyvi azono-

sító feltüntetésével „érvénytelen” be-

jegyzést tesz a 62. § (2)-(2b) bekezdés-

ben nem szereplő nem magyar állam-

polgár halálesetének anyakönyvezési el-

járása során az elhalt külföldi hatóság 

által kiállított úti okmányában lévő ér-

vényes, magyarországi tartózkodásra jo-

gosító vízumon, illetve a magyarországi 

tartózkodási jogosultságra vonatkozó 

egyéb bejegyzésen, és a külföldi hatósá-

gok által kiállított okmányokat a megje-

lent személynek visszaadja. A bejegyzés 

megtörténtének tényéről az úti okmány 

adatainak közlésével az idegenrendészeti 

és a menekültügyi hatóságot értesíti. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 62. § (4) 
 

68.  Jogosult elektronikus úton, egyedi in-

formatikai alkalmazás igénybevételével 

közvetlen adathozzáféréssel  

a) a személyazonosság és az állampol-

gárság ellenőrzése, valamint az elhalt 

személyek személyazonosság igazolásá-

ra alkalmas hatósági igazolványainak, 

valamint a személyi azonosítót és lakcí-

met igazoló hatósági igazolványának 

bevonása céljából a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásá-

ról szóló törvényben, valamint a külföld-

re utazásról szóló törvényben meghatá-

  * * * * 2010. évi I. tv. 62/A. § 

módosította: 2020. évi 

CLXVI. tv. 18. § 
hatályba lép: 2022. június 01. 



13 

 

Polgármesteri hivatal ügyintézője Belügyi ágazat  2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

rozott adatokat,  

b) a személyazonosság ellenőrzése, va-

lamint az elhalt személyek személyazo-

nosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolványainak bevonása céljából a 

közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben meghatározott adatokat, 

c) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének 

ellenőrzése, valamint a törvényes képvi-

selő személyazonosító igazolvány kiállí-

tásához szükséges hozzájáruló nyilatko-

zatának ellenőrzése céljából az ügyfél 

ügyintézési rendelkezéseinek nyilvántar-

tásában kezelt adatokat, 

d) a gondnokoltak és az előzetes jognyi-

latkozatok nyilvántartásáról szóló tör-

vényben meghatározott célból a gond-

nokoltak nyilvántartásában kezelt, a tör-

vényben meghatározott adatokat 

megismerni. 

69.  Haladéktalanul anyakönyvezi a születést 

és a halálesetet anyakönyvvezetőként a 

bejelentést követően, ha az anyakönyve-

zéshez szükséges, kormányrendeletben 

meghatározott adatok rendelkezésre áll-

nak és a tényállás tisztázott. 

      2010. évi I. tv. 63. § (2) 

 

70.  Előzetesen anyakönyvezi a házasulók 

vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot 

létesíteni szándékozók kérelmére az 

anyakönyvvezető a megkötendő házas-

ságot és a létesítendő bejegyzett élettársi 

kapcsolatot a házasságkötés, illetve a be-

jegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

tervezett időpontját megelőző utolsó 

munkanapon. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 63. § (7) 

71.  Törli a bejegyzés adatait, ha a házasság 

megkötésére vagy a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésére nem került sor a 

házasságkötés, illetve a bejegyzett élet-

társi kapcsolat létesítésének tervezett 

időpontját követő első munkanapon az 

anyakönyvből. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 63. § (7) 
 

 

72.  Kiállított anyakönyvi kivonatot csak a   * * * * 2010. évi I. tv. 63. § (7) 
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házasság megkötését vagy a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítését követően 

adhatja ki. 

73.  Nem teljesíthető a házasság megkötésé-

ig, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítéséig a bejegyzésből adattovábbí-

tás és az adatok közvetlen hozzáféréssel 

sem ismerhetőek meg. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 63. § (7) 

 

74.  Megkeresi születés esetén a gyámható-

ságot, haláleset esetén a rendőrséget 

amennyiben az anyakönyvezéshez szük-

séges adatok beszerzésére és tisztázására 

tett intézkedések harminc napon belül 

nem vezetnek eredményre. 

      2010. évi I. tv. 63. § (3) 

 

75.  Alkalmaznia kell a születés anyaköny-

vezésére az ismeretlen szülőktől szár-

mazó gyermekre irányadó rendelkezése-

ket amennyiben az anya sem a bejelen-

tés során, sem az anyakönyvvezető fel-

hívásától számított tizenöt napon belül 

nem igazolja a személyazonosságát, 

vagy a szülő a bejelentési kötelezettsé-

gének az anyakönyvvezető felhívására 

sem tesz eleget. 

      2010. évi I. tv. 63. § (4) 

 

76.  Alkalmaznia kell a haláleset anyaköny-

vezésére az ismeretlen holttest anya-

könyvezésének szabályait amennyiben 

az elhunyt személyazonosságának igazo-

lására személyazonosságot igazoló ok-

mány nem áll rendelkezésre és az el-

hunyt személyazonosságának megállapí-

tására tett rendőrségi intézkedés nem ve-

zetett eredményre. 

      2010. évi I. tv. 63. § (5) 

 

77.  Megküldi az anyakönyvi alapiratokat a 

nyilvántartó anyakönyvvezetőnek, Ha az 

anyakönyvi bejegyzést nem az eljárásra 

illetékes anyakönyvvezető teljesítette,. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 64. § 

 

78.  Ellenőrzi, hogy a kérelmező a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 

szerepel-e a magyar állampolgár kül-

földön történt születésének, házasságkö-

  * * * * 2010. évi I. tv. 67. § 

(1b) 
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tésének, bejegyzett élettársi kapcsolata 

létesítésének hazai anyakönyvezésére 

irányuló kérelem esetén, illetve hogy 

csatolta a kérelmező a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez szüksé-

ges iratokat.  

79.  Törölnie kell apai elismerő nyilatkozat-

tal összefüggésben nyilvántartott adato-

kat, ha az apai jogállást nem az apai el-

ismerő nyilatkozat alapján töltötték be. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 70. § (3) 

 

80.  Rögzíti az apai elismerő nyilatkozatot az 

apai elismerő nyilatkozatok nyilvántar-

tásában, és aláírt példányát megküldi a 

születést nyilvántartó anyakönyvvezető-

nek. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 70. § (4) 

 

81.  Bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe 

apaként is, ha a megszületett gyermekre 

tett apai elismerő nyilatkozat teljes hatá-

lya megállapítható az adatok apai elis-

merő nyilatkozatok nyilvántartásában 

történő rögzítésével egyidejűleg a nyi-

latkozó férfi adatait. 

  * * * * 2010. évi I. tv.70. § (8) 

 

82.  Adatszolgáltatásra kötelezett az okirat-

nyilvántartás vezetéséhez – a nyilvántar-

tott adatok és azok változásai tekinteté-

ben – jogszabályban meghatározott rend 

szerint. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 71/A. § 

a) 

 
 

83.  Bejegyzi az adatokat a papír alapú anya-

könyvek nyilvántartásába az őrizetében 

levő anyakönyvek tekintetében a nyil-

vántartó anyakönyvvezető. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 72. §/A 

(2) 

 

84.  Kiállít anyakönyvi hatósági bizonyít-

ványt, ha az anyakönyvi kivonat adattar-

talmától eltérő adatkör igazolását kérik. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 74. § (1) 

85.  Elektronikus anyakönyvben, az apai el-

ismerő nyilatkozatok nyilvántartásában, 

az okirat-nyilvántartásában, a jogosult-

sági nyilvántartásban nyilvántartott ada-

tok, valamint az elektronikus anyaköny-

vi alapiratok tekintetében 

  * * * * 2010. évi I. tv. 77. § 
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a) törvényben meghatározott kötelező 

adattovábbítást végez, 

b) az arra jogosult részére adatigénylés 

alapján adattovábbítást végez, 

c) az arra jogosult részére anyakönyvi 

okiratot állít ki, vagy 

d) biztosítja az érintett személyes adata-

ihoz való hozzáférési jogának gyakorlá-

sát. 

86.  Papíralapú anyakönyvben nyilvántartott 

adat, valamint az anyakönyvi alapirat 

tekintetében az arra jogosult 

a) részére engedélyezi a betekintést, 

b) részére adatigénylés alapján adatto-

vábbítást végez, 

c) kérelmére anyakönyvi hatósági bizo-

nyítványt állít ki, vagy 

d) biztosítja az érintett személyes adata-

ihoz való hozzáférési jogának gyakorlá-

sát. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 78. § 

87.  Kezeli az anyakönyvi eljárás során a 

népmozgalmi adatgyűjtéssel kapcsolatos 

feladatai teljesítése céljából a népmoz-

galmi adatszolgáltatás teljesítéséig a 

népmozgalmi adatszolgáltatás körébe 

tartozó, a statisztikáról szóló törvényben 

és annak végrehajtásáról szóló rendelet-

ben meghatározott adatokat. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 80. § 

 

88.  Kezeli az adatok teljes körét az elektroni-

kus anyakönyvben, az apai elismerő nyi-

latkozatok nyilvántartásában, az okirat-

nyilvántartásban és a jogosultsági nyil-

vántartásban, valamint jogosult átvenni 

az elektronikus anyakönyvi alapiratot 

közvetlen hozzáféréssel, továbbá jogosult 

megtekinteni és átvenni a papír alapú 

anyakönyvben nyilvántartott valamennyi 

adatot jogosult megtekinteni az anya-

könyvi alapiratot és arról másolatot kérni 

a törvényben meghatározott eljárás le-

folytatása, az anyakönyv és az apai elis-

merő nyilatkozatok nyilvántartása adatai 

helyességének biztosítása, valamint a fe-

  * * * * 2010. évi I. tv. 81. § (1) 
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lügyeleti tevékenység ellátása céljából. 

89.  Hivatalos feljegyzést készít a papír alapú 

anyakönyvbe, valamint az anyakönyvi 

alapiratokba történő betekintésről, adat-

átvételről, másolat készítéséről törvény 

eltérő rendelkezése hiányában, amely 

tartalmazza a betekintő személy nevét, 

azt, hogy mely állami vagy önkormány-

zati szerv nevében jár el, valamint a be-

tekintés célját és jogalapját. A betekin-

tésről készített hivatalos feljegyzést öt 

évig köteles megőrizni. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 82. § 

(3)–(4) 

 

90.  Adatigénylés alapján kizárólag annak az 

adatigénylőnek és abban a körben to-

vábbíthat adatot, amely adatigénylő te-

kintetében törvény az adatok átvételét és 

kezelését az adatkezelés céljának és az 

átvehető adatok körének pontos megha-

tározásával előírja. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 84. § (1) 

 

91.  Értesíti a gyámhatóságot 

a) a 73/A. § (2) bekezdésében foglalt 

adatok, valamint az anya természetes 

személyazonosító adatainak és lakcím-

ének továbbításával a gyermek családi 

jogállásának rendezésére irányuló eljárás 

megindítása céljából, 

b) ha a gyermeket a 61. § (5) bekezdése 

alapján ismeretlen szülőktől származó 

talált gyermeknek kell tekinteni, vagy 

c) a 73/A. § (3) bekezdésében foglalt 

adatok továbbításával, ha kiskorú sze-

mély köt házasságot.    

  * * * * 2010. évi I. tv. 88. § 

 

92.  Értesíti a nem magyar állampolgár ha-

lálesetének anyakönyvezéséről a 69/B. § 

(1) bekezdés a) pontjában, b) pont ba)-

bc), bf) és bh) alpontjában, valamint a 

69/F. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

adatok továbbításával a központi idegen-

rendészeti nyilvántartást vezető szervet, 

menedékes vagy befogadott jogállású 

személy esetén pedig a menekültügyi 

hatóságot. Az anyakönyvvezető vagy a 

  * * * * 2010. évi I. tv. 89. § (3) 
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hazai anyakönyvezést végző hatóság az 

idegenrendészeti hatóság által kiállított, 

tartózkodásra jogosító engedélyt az eljá-

rása során bevonja, és azt az anyakönyvi 

értesítéshez csatolja. 

93.  Értesíti a nem magyar állampolgár – a 

menekült vagy oltalmazott jogállású 

személy kivételével – anyakönyvi ese-

ményéről nemzetközi szerződés vagy vi-

szonosság alapján az anyakönyvi kivonat 

és az értesítésben szereplő adatok meg-

küldésével az érintett állampolgársága 

szerinti állam Magyarországra akkreditált 

külképviseletét, annak hiányában a kül-

politikáért felelős minisztert. Az értesítés 

tartalmazza a nem magyar állampolgár - 

gyermek születésének anyakönyvezése 

esetén a szülők - természetes személy-

azonosító adatait, valamint - ha rendel-

kezésre áll - az állampolgárságát igazoló 

okmányának megnevezését, okmány-

azonosítóját és érvényességi idejét. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 89. § (4) 

94.  Haladéktalanul értesíti a személyiadat- 

és lakcímnyilvántartást kezelő szervet 

a) születés esetén a gyermek személy-

azonosító igazolványa, valamint a sze-

mélyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-

tósági igazolványa átadásának tényéről 

és idejéről, 

b) haláleset esetén a személyazonosító 

igazolvány, valamint a személyi azono-

sítót és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolvány érvénytelenítésének tényéről, 

idejéről, illetve a hozzátartozónak törté-

nő visszaadás tényéről. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 91. § 

 

95.  Felterjeszti a honosítási és a visszahono-

sítási kérelemmel együtt a hazai anya-

könyvezés kezdeményezéséhez szüksé-

ges iratokat. 

  * * * * 125/1993. (IX. 22.) 

Korm. rend. 3/A. § 
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