Tájékoztató az állami anyakönyvek másodpéldányainak kutathatóságáról

Tájékoztatjuk kedves Kutatóinkat, hogy 2014. július 1-től változik az állami anyakönyvek
kutatási rendje, az állami anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatályba
lépésével.

AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI I. TÖRVÉNY
ALKALMAZÁSÁRÓL
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 93/A § (1) alkalmazásával:
1. A halotti anyakönyvek esetében az érintettek halálozása óta harminc év eltelt, így
azok bárki számára kutathatók.
2. A születési anyakönyvek a keletkezésüktől számított százharminc év elteltével válnak
bárki számára kutathatóvá.
3. A házassági anyakönyvek a keletkezésüktől számított nyolcvanhat év eltelte után
válnak bárki számára szabadon kutathatóvá.
Az anyakönyv védelmi idő lejárta előtti kutathatóságának esetei
1. 93/A. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott védelmi idő lejárta előtt is
kutatható az anyakönyv, de csak az érintettre vonatkozó bejegyzés tekintetében, ha
az érintett, halálát követően leszármazója, Ptk. szerinti hozzátartozója (Ptk. 8:1.
§: hozzátartozó: a közeli hozzátartozó: házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő és a testvér; további hozzátartozó: az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) a
kutató kérésére hozzájárult.

1. Továbbá akkor is kutatható az anyakönyv a védelmi idő lejárta előtt, ha a kutató a
hozzájárulás megadására a 93/A § a) pontja szerint jogosult személy vagy a kutatás – a
kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható.

1. Tudományos célú kutatás esetén az állami anyakönyvek tekintetében is a BFL
Kutatási Szabályzata szerinti eljárásrend alkalmazandó.
Másolatok készítésének esetei:
A kutatásra saját bejegyzése tekintetében az érintett, az érintett halálát követően
leszármazója, leszármazó hiányában bármely, a Polgári Törvénykönyv szerinti

hozzátartozója, hozzátartozó hiányában más örököse a kutató kérésére hozzájárult és a 93/A.
§ (3) bek. szerinti másolhatóság engedélyezésére vonatkozó hozzájárulást, meghatalmazást a
BFL Kutatószolgálatán bemutatja, akkor a másolatkészítést szabályozó BFL Kutatási
Szabályzat alapján a kért másolat kiadható.
A fentebb említett esetet kivéve – az anyakönyvi bejegyzésekről semmilyen formában (fotózás,
szkennelés, fénymásolás) másolat nem készíthető!
AZ ÁLLAMI ANYAKÖNYVEK KUTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSÁT AZ
5/2014. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALMAZZA.
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