
Anyakönyvi Hivatal 

 

Anyakönyvi Hivatal elérhetősége:  

 

Dusnoki Polgármesteri Hivatal   6353 Dusnok, István király utca 9.  

telefonszám: 78/501-705          e-mail: dusnokph@dusnok.hu 

 

Ügyfélfogadás rendje: megegyezik a Polgármesteri Hivatal  ügyfélfogadási idejével 

 

Anyakönyvvezetők:   Hazenstaubné Bogárdi Márta 

                                     Jagicza Szabina  

                                     Lovákné Radics Anikó 

 

Anyakönyvi Hivatal feladatai 

•    születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiállítása, 

•    házasságkötés lebonyolítása, 

•    apai elismerő nyilatkozzatok megtétele, 

•    állampolgársági eskü lebonyolítása, 

•    születési, házassági névváltoztatási eljárás lebonyolítása 

Az anyakönyvi ügyek intézéséhez – a kérelmek jellegénél fogva- személyes jelenlét szükséges. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2014. július 1-től Elektronikus Anyakönyvi Rendszer lépett életbe. 

Az elektronikus anyakönyv folyamatosan bővül a bekerült adatokkal, de mivel ez egy bonyolult és 

időigényes eljárás, az ügyintézési idő lényegesen megnövekszik. 

Anyakönyvi Hivatalt érintő jogszabályok: 
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról, 

32/2014. (V.19) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 

7/2017. (VII.03) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események engedélyezéséről  és szolgáltatási 

díjáról   

2013. évi V törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

Anyakönyvi kivonat kérelem 

Ha a kérelmező nem tud személyesen eljönni Hivatalunkba a kért anyakönyvi kivonatért, akkor az 

anyakönyvi kivonat levélben, postai úton is kérhető, mi válaszul megküldjük a kért okiratot. 

Elektronikus Anyakönyvi Rendszer életbelépése folytán  az ügyfél az anyakönyvi kivonat iránti kérelmet 

bármely anyakönyvvezetőnél benyújthatja. A születés, házasság vagy haláleset eseményét az illetékes 

anyakönyvvezető feltölti az elektronikus rendszerbe, majd kiadható az anyakönyvi kivonat.  

A születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat kiadásához szükséges az iratot kikérő 

személyazonosító igazolványa (személyazonosító igazolvány bemutatása esetén szükséges a 

mailto:dusnokph@dusnok.hu


Lakcímigazolvány (LIG) is, illetve a Személyazonosító igazolvány (SZIG) helyett elfogadható az 

érvényes útlevél is) felmutatásra, illetve bemondásra az anyakönyvi kivonatban szereplő személyi adatai: 

 születési anyakönyvi kivonat esetében a született születési ideje, neve, anyja neve 

 házassági: házasságkötés időpontja, házastársak neve, 

 halotti: halálesete ideje, elhalt neve, anyja neve. 

Ügyintézési határidők 
az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja, és 

az érdekeltnek elküldi. Az anyakönyvi kivonat személyesen történő igénylése esetén a kért okiratot 

ügyfélfogadási időben azonnal kiállítjuk. 

Elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás 
elektronikus ügyintézés lehetséges ügyfélkapun keresztül 
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