
Ügytípus  

Születés, házasságkötés, haláleset anyaköny-
vezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás 
magyar állampolgár külföldön történt anya-
könyvi eseményeirõl 

Rövid leírás  

Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rende-
zése, adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése. Ma-
gyar állampolgár külföldön történt születésének hazai 
anyakönyvezése. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási 
idõpontok:  

H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Tóthné Meleg Erika, Kustor Józsefné 
Igénylõ, kötelezett  ügyfél, hatóságok 
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

hivatalból és kérelemre 

Ügyintézési határidõ  anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 
30 nap 

Az ügyintézés díja  illetékmentes, 1.000 Ft névváltozási másolatok illeté-
ke, 2000 kivonatok illetéke 

Kapcsolódó dokumen-
tumok, nyomtatványok, 
kitöltési útmutatók  

jegyzõkönyv a házasságkötéshez, jegyzõkönyv a 
születendõ gyermekek családi nevére, adatfelvételi ív 
a külföldi állampolgároknál, honosítási és állampol-
gársági nyomtatványok, anyakönyvi kivonatok 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekrõl, a házasság-
kötési eljárásról és a névviselésrõl 
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet 
1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról 
1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekrõl. 

Szükséges iratok  

személyazonosító okmányok, anyakönyvi kivonatok, 
családi állapot igazolás, személyes nyilatkozat, ál-
lampolgársági bizonyítvány, tanúsítvány, lakbizony-
lat, honosításhoz: önéletrajz, lakhely igazolás, jöve-
delem igazolás, vizsgaigazolás, menekült, hontalan 
státusz igazolása 

A személyek feladatai  

Házasságkötéssel kapcsolatos eljárás, (külföldi ál-
lampolgárnál tanúsítvány ügyek) állampolgársági 
ügyek, hazai anyakönyvezés a külföldön történt 
házasságkötésrõl, anyakönyvi kivonat kiállítás, adat-
szolgáltatás 



Ügytípus  
Családjogi helyzet rendezése: apai elismerés-
sel, képzelt apával, bírói végzés alapján, örök-
befogadás 

Rövid leírás  Családjogi helyzet rendezése, adatszolgáltatás, nyil-
vántartások vezetése. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási 
idõpontok:  

H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ  
Igénylõ, kötelezett  ügyfél, hatóságok 
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

hivatalból és kérelemre 

Ügyintézési határidõ  anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 
30 nap 

Az ügyintézés díja  

illetékmentes, 1.000 Ft névváltoztatási másolatok 
illetéke, 1.500 Ft állampolgársági bizonyítvány 
kétrelmek, 2.000 Ft anyakönyvi kivonatok illetéke, 
5.000 Ft házassági névváltozás, 10.000 Ft BM. Név-
változtatás illetéke, 20.000 Ft ismételt BM. névvál-
toztatás illetéke. 

Kapcsolódó dokumen-
tumok, nyomtatványok, 
kitöltési útmutatók  

kérelem, jegyzõkönyv, kivonat, egyéb kérelem 
nyomtatványok 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekrõl, a házasság-
kötési eljárásról és a névviselésrõl 
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet 
1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról 
1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekrõl 
1952. Évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

Szükséges iratok  
személyazonosító okmány, meghatalmazás, kérelem, 
anyakönyvi kivonatok, jegyzõkönyv, hatósági bizo-
nyítvány 

A személyek feladatai  

Az ügyfél személyesen illetve irásbeli kérelmére 
anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok kiállí-
tása és eljuttatása az ügyfélhez. Névviselések ügyin-
tézése államigazgatási eljárásban. Névváltoztatáshoz 
(BM) tájékoztatás adása és nyomtatvány szolgáltatá-
sa. Állampolgársági bizonyítvány kérelemhez  nyom-
tatvány adása. Anyakönyvi alapbejegyzések kijavítá-
sa hivatalból vagy ügyfél kérelmére. 



Ügytípus  
Állampolgársági ügyek. Külföldön történõ illet-
ve nem magyar állampolgár Magyarországon 
történõ házasságkötési eljárásai. 

Rövid leírás  

Házasságkötéssel kapcsolatos eljárás (külföldi állam-
polgárnál tanúsítvány ügyek), állampolgársági 
ügyek, hazai anyakönyvezés a külföldön történt 
házasságkötésrõl, anyakönyvi kivonat kiállítás, adat-
szolgáltatás 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási 
idõpontok:  

H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Kustor Józsefné 
Igénylõ, kötelezett  ügyfél, hatóságok 
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

hivatalból és kérelemre 

Ügyintézési határidõ  anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 
30 nap 

Az ügyintézés díja  

illetékmentes, 1.000 Ft névváltoztatási másolatok 
illetéke, 1.500 Ft állampolgársági bizonyítvány 
kétrelmek, 2.000 Ft anyakönyvi kivonatok illetéke, 
5.000 Ft házassági névváltozás, 10.000 Ft BM. Név-
változtatás illetéke, 20.000 Ft ismételt BM. névvál-
toztatás illetéke. 

Kapcsolódó dokumen-
tumok, nyomtatványok, 
kitöltési útmutatók  

kérelem, jegyzõkönyv, kivonat, egyéb kérelem 
nyomtatványok 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekrõl, a házasság-
kötési eljárásról és a névviselésrõl 
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet 
1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról 
1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekrõl 
1952. Évi III. törvény a polgári perrendtartásról 
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 
86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmá-
nyokról 

Szükséges iratok  
személyazonosító okmány, meghatalmazás, kérelem, 
anyakönyvi kivonatok, jegyzõkönyv, hatósági bizo-
nyítvány 

A személyek feladatai  

Állampolgársági bizonyítvány kérelem-
hez nyomtatvány adása. Anyakönyvi alapbejegyzé-
sek kijavítása hivatalból vagy ügyfél kérelmére. 
Anyakönyvi események nyilvántartásba rögzítése.  



Ügytípus  Névváltoztatási eljárás 

Rövid leírás  

Az anyakönyvi kivonatok kiadása kérelemre, hatósági 
bizonyítvány kiállítása kérelemre, névviselések, há-
zassági nevek, BM. névváltoztatások, anyakönyvi 
jegyzõkönyvek adatainak rögzítése a központi nyil-
vántartó rendszerbe. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási 
idõpontok:  

H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Kustor Józsefné 
Igénylõ, kötelezett  ügyfél vagy hivatalból  
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

hivatalból és kérelemre 

Ügyintézési határidõ  anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal, 3 nap, 8 nap, 
30 nap 

Az ügyintézés díja  

illetékmentes, 1.000 Ft névváltoztatási másolatok 
illetéke, 1.500 Ft állampolgársági bizonyítvány 
kétrelmek, 2.000 Ft anyakönyvi kivonatok illetéke, 
5.000 Ft házassági névváltozás, 10.000 Ft BM. Név-
változtatás illetéke, 20.000 Ft ismételt BM. névvál-
toztatás illetéke. 

Kapcsolódó dokumen-
tumok, nyomtatványok, 
kitöltési útmutatók  

kérelem, jegyzõkönyv, kivonat, egyéb kérelem 
nyomtatványok 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1982. Évi XVII. Tvr az anyakönyvekrõl, a házasság-
kötési eljárásról és a névviselésrõl 
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet 
1993. Évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról 
1990. Évi XCIII. Törvény az illetékekrõl 
1952. Évi III. törvény a polgári perrendtartásról 
1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 
86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsági okmá-
nyokról 

Szükséges iratok  
személyazonosító okmány, meghatalmazás, kérelem, 
anyakönyvi kivonatok, jegyzõkönyv, hatósági bizo-
nyítvány 

A személyek feladatai  

Az ügyfél személyesen illetve irásbeli kérelmére 
anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok kiállí-
tása és eljuttatása az ügyfélhez. Névviselések ügyin-
tézése államigazgatási eljárásban. Névváltoztatáshoz 
(BM) tájékoztatás adása és nyomtatvány szolgáltatá-
sa. Állampolgársági bizonyítvány kérelemhez  nyom-
tatvány adása. Anyakönyvi alapbejegyzések kijavítá-
sa hivatalból vagy ügyfél kérelmére. Anyakönyvi 
események nyilvántartásba rögzítése.  



Ügytípus  
Anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok 
kiállítása 

Rövid leírás  

Anyakönyvi, személyi okmány, népességnyilvántartási 
ügyek és okmányirodai ügyek Helyi 
népességnyilvántartó rendszer mûködtetése, népmoz-
galmi bizonylatok rögzítése, családi állapot igazolások 
és hatósági bizonyítványok kiállítása. 
Népességnyilvántartási listák feldolgozása, adatközlés 
hivatalon belül, személyi nyilvántartólapok állomány-
ba helyezése. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási 
idõpontok:  

H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ  
Igénylõ, kötelezett  kérelemre és hivatalból 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

ügyfél családi állapot és hatósági bizonyítvány kiállítá-
sánál szóbeli kérelemre, vagy írásban formanyomtat-
ványon 

    

Az ügyintézés díja  családi állapot igazolás: illetékmentes illetve 2.000 Ft 
illetékkköteles, hatósági bizonyítvány: illetékmentes 

Kapcsolódó dokumen-
tumok, nyomtatvá-
nyok, kitöltési útmuta-
tók  

személyes nyilatkozatok, írásbeli kérelem formátum-
ban 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1990. Évi XCIII. Törvény 
1992 évi LXVI törvény 
1992. Évi LXIII. Törvény 
1996. Évi XX. Törvény 
2000. Évi CXXXII. Törvény 
146/1993.(X. 26.) Korm. Sz. rendelet 
1992. Évi LXVI. Törvény 
1992. Évi LXIII. Törvény 
146/1993.(X.26.)Korm. Sz. rendelet 
1996. Évi XX. Törvény 
1990. Évi XCIII. Törvény 

Szükséges iratok  személyi igazolvány, személyes nyilatkozat, kérelem 

A személyek feladatai  

Népességnyilvántartás személyi kartonjainak aktuali-
zálása, állományból történõ törlése, bekövetkezett 
váltzások átvezetése, a központi nyilvántartásnak a 
helyi állománnyal történõ egyeztetése, adatszolgálta-
tások hivatalon belül megkeresésre. 
Személyi nyilvántartólapok egyeztetése, népmozgalmi 
bizonylatok feldolgozása. 

 


