Tájékoztató az anyakönyvi eljárások illetékéről
Az anyakönyvi kivonatok illetéke 2.000,- Ft,
Kivonatok fajtái:
 Születési
 Házassági
 Halotti
Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti az
anyakönyvi esemény szerint illetékes anyakönyvvezetőtől.
Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki
az okmány.
Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági,
földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűzik a haláleset
tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.
Szükséges dokumentumok:
 Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító
igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
 Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
 Személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén, az erről szóló hivatalos
bejelentés, azaz a jegyzőkönyv
Illetékmentes kivonat adható az illetékekről szóló többszörösen módosított 1990
évi XCIII tv. 33. §. (1) bekezdésében meghatározott esetekben:
5. Illetékmentes az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetben:
a.) a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az
érdekelt részére első ízben;
b.) intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez;
c.) az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes
kivonatot még nem adtak ki, és
ca) a születési anyakönyvből a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az
örökbefogadó részére,
cb) a házassági anyakönyvből a házastárs részére
cc) a halotti anyakönyvből a házastárs vagy a meghalt személy egyenesági
rokona részére,
d.) európai úniós jogi norma, nemzetközi szerződés vagy viszonossági nyilatkozat
alapján külföldön való behajtása tárgyában folyó eljárás céljára,
e.) a szülők házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésiének
anyakönyvezéséhez
f.) Az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset
anyakönyvezéséhez,
g.) a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi adatokról
az érdekelt részére első ízben.
5/A. a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás;

6. a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz
szükséges irat;
8. a holtnak nyilvánításra, illetőleg halál tényének megállapítására irányuló bírósági
eljárás céljára szükséges irat;
9. a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez
szükséges irat;
10. a bölcsődei, óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz
szükséges irat;
15. foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék,
átképzési támogatás stb.), a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a
balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék igénybevételével,
nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok;
22. a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás, valamint a költségmentesség
feltételei fennállásának igazolásához kiállított irat;
26. közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások
jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése;
Az anyakönyvi eljárásban az alábbi illetékeket kell fizetni:










A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 5.000,- Ft
A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000,- Ft. Az
egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket
minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.
Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt
megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50.000,- Ft.
A magyar állampolgár vagy Magyarországon élő hontalan személy vagy a
magyar menekültügy hatóság által menekültként elismert személy külföldön
történő házasságkötéséhez annak tanúsításáért, hogy házasságkötésének a
magyar jog szerint nincs akadálya, 5.000, Ft illetéket kell fizetni.
Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez
szükséges olyan igazolás alóli felmentésért, amely tanúsítja, hogy a
házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya, 5.000,- Ft
illetéket kell fizetni.
A névváltoztatási okiratmásolat kiállítására irányuló kérelem illetéke 1.000,- Ft.
Állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem 3.000,- Ft.

