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SZÜLETÉSI/HÁZASSÁGI/HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONATOK NEMZETKÖZI 

ŰRLAPON TÖRTÉNŐ KIÁLLÍTÁSA  IRÁNTI KÉRELEM 
 

 

A többnyelvű anyakönyvi kivonatok kiállításáról szóló Egyezmény 1. szakasza, (A többnyelvű 

anyakönyvi kivonatok kiállításáról szóló egyezmény jóváhagyásáról szóló rendelet, a JSzSzK Hivatalos Lapja – 

nemzetközi szerződések 91/8. szám) illetve a bizonyos, külföldi használatra előlátott anyakönyvi kivonatok 

kiállításáról szóló Egyezmény 1. szakaszának 2. bekezdése (A bizonyos, külföldi használatra előlátott 

anyakönyvi kivonatok kiállításáról szóló egyezmény , JSzSzK Hivatalos Lapja – nemzetközi szerződések és más 

megegyezések 67/9. szám) és az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 29. szakasza (a SzK Hivatalos 

Közlönye 16/18.szám) alpján kérelmezem születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonat kiállítását nemzetközi 

űrlapon ______________ _______________________ (azon személy neve akinek kivonatát kérelmezzük) részére , 

akinek lakóhelye _________________________ , JMBG/SZSZ________________________. 

A kivonatra a következő okból van szükségem 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

*A személlyel akinek kivonatát kérelmezem a követkző viszonyban vagyok (bekarikázni): 

А) szűk család tagja 

Б) örökbefogadó  

В) gondviselő (gyám) 

 

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Személyi igazolvány Fénymásolat/felmutatni 

2 
A közigazgatási illeték befizetésének bizonylata 

Eredeti példány/hitelesÍtett 

másolat  

 

Megjegyzések: 

 

* Az esetben kitölteni ha a kérelmet más személy nyújtja be.  

A Városi Közigazgatási Hivatal hiánytalan kérelem esetében köteles a kérelem tárgyát a szabály szerint a 

kérelem benyújtásának napján megoldani.  

 

 

 

 

 

 



Illetékek/térítmények: 

Közigazgatási illeték 720,00 dinár összegben a következő számlaszámra 840-742221843-57, számlatulajdonos a 

Szerb Köztársaság költségvetése, hivatlozási szám 97  81-232, az utalás célja „köztársasági közigazgatási 

illeték“, a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény díjszabásának 1.és 221. díjtételszáma szerint („A 

SzK Hivatalos Közlönye 03/43., 03/51. mód., 05/6., 05/101. – másik törvény, 09/5., 09/54., 11/50., 11/70. – 

összhangba hozott din.összegek, 12/55.- összhangba hozott din.értékű összegek, 12/93., 13/47.- összhangba 

hozott din.értékű összegek, 13/65. – másik törvény,14/57. - összhangba hozott din.értékű összegek, 15/45. - 

összhangba hozott din.értékű összegek, 15/83., 15/112., 16/50. és 17/61. - összhangba hozott din.értékű 

összegek).  

A menekült, elűzott és kitelepített személyek az illeték 30%-át fizetik. 

 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

A kérelmező neve és vezetékneve 

 

_______________________________ 

Cím 

 

_______________________________ 
Személyigazolvány száma 

 

_______________________________ 

Elérhetőségi telefon 

 

_______________________________ 

Aláírás 

 

_______________________________ 

 


