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Jogszabályi háttér 

Vonatkozó törvényi szabályozás 

 

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Aet.) 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

  

Módosító jogszabály 

 

• A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény 

 

• Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának 
megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény  



A 2010. évi I. törvény módosítása 
 

Illetékességi szabály változása 

Aet. 11. § (2) bekezdés (2015.12.31.) 

 

(2) A házassági névviselési forma 
módosítására irányuló eljárás 
lefolytatására a házasságkötést 
nyilvántartó anyakönyvvezető 
illetékes. 

Aet. 11. § (2) bekezdés (2016.01.01.) 

 

(2) A házassági névviselési forma 
módosítására irányuló eljárás 
lefolytatására - amennyiben a 
házassági anyakönyvi bejegyzés 
adatai az elektronikus 
anyakönyvben korábban már 
rögzítésre kerültek - bármely 
anyakönyvvezető, egyéb esetben a 
házasságkötést nyilvántartó 
anyakönyvvezető illetékes. 

 



A 2010. évi I. törvény módosítása 

Aet. 14. § (3) bekezdés (2015.12.31.) 

 

(3) A (3a) és (3b) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a külföldön 
kiállított okirat - ha nemzetközi 
szerződésből, illetve viszonossági 
gyakorlatból más nem következik - a 
magyar törvény szerinti bizonyító 
erővel csak akkor rendelkezik, ha azt 
a hivatásos konzuli tisztviselő 
diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 
A nem magyar nyelven kiállított 
okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály másként nem rendelkezik 
- csak hiteles magyar fordítással 
ellátva fogadható el. 

 

 

 

 

 

Aet. 14. § (3) bekezdés (2016.01.01.) 

 

(3) A (3a) és (3b) bekezdésben 
meghatározott kivétellel, valamint az 
(1a) bekezdésben meghatározott 
okirat kivételével a külföldön 
kiállított okirat - ha nemzetközi 
szerződésből, illetve viszonossági 
gyakorlatból más nem következik - a 
magyar törvény szerinti bizonyító 
erővel csak akkor rendelkezik, ha azt 
a hivatásos konzuli tisztviselő 
diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. 

 

 

 

 

 

 

 



A 2010. évi I. törvény módosítása 

Aet. 14. § (1a) bekezdés (2016.01.01.) – ÚJ! 

 

(1a) Az anyakönyvi eljárásban a hivatásos konzuli tisztviselő által jogszabályban 
meghatározott elektronikus úton az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult részére továbbított, e 
törvény rendelkezéseinek megfelelő okiratot az ellenkező bizonyításáig az eredeti papír 
alapú okirattal mindenben megegyezőnek kell tekinteni. 

 

Aet. 14. § (3c) bekezdés (2016.01.01.) – ÚJ! 

 

(3c) A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként 
nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Az (1a) bekezdésben 
meghatározott esetben a hivatásos konzuli tisztviselő által jogszabályban meghatározott 
elektronikus úton a hazai anyakönyvezést végző hatóság részére továbbított okirathoz nem 
szükséges fordítás, ha az okiratot az angol, a német vagy a francia nyelvek valamelyikén 
állították ki. Az (1a) bekezdésben meghatározott más esetben a hivatásos konzuli tisztviselő 
hiteles magyar fordítás helyett hivatalos, kivonatolt fordítást továbbít jogszabályban 
meghatározott elektronikus úton az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult részére a külföldi 
okirat anyakönyvezés szempontjából lényegi tartalmáról. 



A 2010. évi I. törvény módosítása 

Aet. 55/A. § (3) bekezdés (2015.12.31.) 

 

(3) Az eljárás lefolytatásához a 
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a 
saját vagy felmenőjének születési 
anyakönyvi bejegyzése a betűjeles 
névalakot tartalmazta. 

 

 

 

Aet. 55/A. § (3) bekezdés (2016.01.01.) 

 

(3) Az eljárás lefolytatásához a 
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a 
saját vagy felmenőjének születési 
anyakönyvi bejegyzése a betűjeles 
névalakot tartalmazta. Ha a 
kérelmező nem rendelkezik a 
szükséges anyakönyvi okirattal, 
annak beszerzéséről - az ahhoz 
szükséges adatok közlése esetén - az 
anyakönyvvezető gondoskodik. 



A 2010. évi I. törvény módosítása 

Aet. 61. § (1) bekezdés (2015.12.31.) 

 

61. § (1) A születést és a halálesetet 
anyakönyvezés céljából - legkésőbb 
az azt követő első munkanapon - az 
illetékes anyakönyvvezetőnél be kell 
jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg 
a bejelentő közli és igazolja 
mindazokat az adatokat, amelyek az 
anyakönyvezéshez szükségesek. A 
bejelentésről az 1. melléklet szerinti 
adattartalommal jegyzőkönyvet kell 
felvenni.  

Aet. 61. § (1) bekezdés (2016.01.01.) 

 

61. § (1) A születést és a halálesetet 
anyakönyvezés céljából - legkésőbb 
az azt követő első munkanapon - az 
illetékes anyakönyvvezetőnél be kell 
jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg 
a bejelentő közli és igazolja - az 
anyakönyvvezető által beszerzendő 
okiratok kivételével - mindazokat az 
adatokat, amelyek az 
anyakönyvezéshez szükségesek. A 
bejelentésről az 1. melléklet szerinti 
adattartalommal jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

 

 

 

 

 



A 2010. évi I. törvény módosítása 

 

AZ ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE  -  AET. 16/A. § 

 

Feltételek: 

- Az anyakönyvi bejegyzés teljesítése, illetve a névváltoztatási eljárásban hozott döntés 
olyan kérdés előzetes elbírálásától függ - amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik VAGY 

- Az ügy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági 
döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el 

 

Előkérdés lehet pl.: 

• az adatok megállapítása,  

• az adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése,  

• családi jogállás rendezése,  

• szülői felügyeleti jog megvonása, korlátozása,  

• magyar állampolgárság fennállásának megállapítása,  

• külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése  

vonatkozásában felmerülő kérdés (NEM TAXATÍV FELSOROLÁS!) 



Az 1990. évi XCIII. törvény módosítása 

ITV. MELLÉKLET X. CÍM 

 

X. Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás 

• 1. A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 5000 forint. – 
HATÁLYON KÍVÜL!!! 

• 2. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. Az egy 
családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak 
külön-külön kell megfizetni. 

• 3. Az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban 
megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 forint. 

• 4. (Hat. kívül 2013. III. 1.) 

• 5. Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges 
olyan igazolás alóli felmentésért, amely tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a személyes 
joga szerint nincs akadálya, 5000 forint illetéket kell fizetni. 

• 6. A névváltoztatási okiratmásolat kiállítására irányuló kérelem illetéke 1000 forint. – 
HATÁLYON KÍVÜL!!! 

 

 

  

 



Az 1990. évi XCIII. törvény módosítása 

TÁRGYI  ILLETÉKMENTESSÉG – ITV. 33. § (2) BEKEZDÉS 

 

 anyakönyvi kivonat kiállítása, ha az apa adatait a születés anyakönyvezése után jegyezték 
be, e bejegyzést követően az érdekelt részére első alkalommal; 

 kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt 
kezdeményezett elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás; 

 a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal; 

 a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás; 

  az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására 
irányuló eljárás; 

 a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás; 

 az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás; 

 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás; 

 az oktatási igazolvány kiállítása; 

 a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása; 

 a népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás; 

 jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kapcsolatos eljárás. 



Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos 
2016. évi változások  

 
 

Köszönöm a figyelmet! 


