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Képviselő-testület 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest IX. kerület Anyakönyvi Hivatala a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint: a 
Közszolgáltatási és Okmányiroda keretein belül működő Anyakönyvi Csoport ( Budapest, IX. 
ker.  Bakáts tér 1.) anyakönyvvezetői által látja el azokat az állami anyakönyvi feladatokat, 
amelyek szorosan kötődnek az állampolgárok mindennapi életéhez, egészen a fogantatástól a 
halált követő állapotig. 

 
 

I. Általános tájékoztató az anyakönyvi szakigazgatás területéről 
 
I.1. Az anyakönyvi igazgatás 
 
Az anyakönyvi szakigazgatás 1895. október 1-e óta képezi az államigazgatás részét. Az 
állami anyakönyvezést az 1894. évi XXXIII. törvénycikk rendelte el, ezen időszakot 
megelőzően csak az egyházak végeztek anyakönyvezési feladatokat, ebből adódóan ezen 
nyilvántartások nem voltak teljes körűek. A polgárosodás folyamata és a közigazgatás 
fejlődése során szükségessé vált egy olyan állami anyakönyvi nyilvántartás létrehozása, amely 
teljes körűen nyilvántartja az állam lakosait. Ez a nyilvántartás nemcsak az állam, de a polgár 
érdekeit is szolgálja, mivel életkorát, családi kapcsolatait, állampolgárságát, és mindazon 
adatokat, amelyhez a jog különböző személyi és vagyoni joghatásokat fűz, ebből a 
nyilvántartásból nyeri. 
Az anyakönyvek olyan közhitelű nyilvántartások, amelyek a személyi nyilvántartási 
rendszerek alapjait képezik, az adatok eltérése esetén - ellenkező bizonyításig - az 
anyakönyvbe bejegyzett adat az irányadó.  A nyilvántartás közhitelessége folytán az 
anyakönyv alapján kiállított okiratok - mint közokiratok - közhitelűen tanúsítják a bennük 
foglalt adatokat. 
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Az anyakönyvi igazgatás is folyamatosan változó, a társadalmi igényeket követő joganyaggal 
dolgozik. Az anyakönyvi munkát jelenleg szabályozó, hatályos jogszabályok a következők: 

- az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 1982.évi 17. 
törvényerejű rendelet, 

- az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 6/2003. (III.7.) 
BM. rendelet, 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény, 

- a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. törvény, 

- az állampolgársági törvény végrehajtása tárgyában kiadott 125/1993. (IX.22.) 
Kormányrendelet, 

- a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV. törvény,  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

- a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. sz. törvényerejű rendelet, 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. 
törvény , 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet. 

I.2. Anyakönyvi feladat- és hatáskörök 
 
Budapest, IX. kerületében is 1895. október 1-től vezetünk  a kerület közigazgatási területén  
történt anyakönyvi eseményekről születési, halotti és házassági anyakönyveket, továbbá 
névmutatókat. Az elvégzendő feladatok mennyisége folyamatosan változik, leginkább bővül, 
jelenleg az anyakönyvvezető feladat- és hatáskörébe a jogszabályok a következőket sorolják: 
 

- vezeti a IX. kerületi születések, házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és 
halálesetek bejegyzésére szolgáló anyakönyveket, a névmutatókat, ezekből 
anyakönyvi kivonatot állít ki az érdekeltek részére, 
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- az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonatot, hatósági bizonyítványt ad ki, hatóságok 
részére anyakönyvi másolatot, értesítőt állít ki, 

 

- közreműködik a házasságkötésnél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél, 
házassági évfordulónál, névadónál, 

 

- jegyzőkönyvet vesz fel a házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat szándékának 
bejelentéséről, 

 

- tájékoztatja a menyasszonyt és a vőlegényt, a házasságkötés utáni névviselésről, és a 
születendő gyermekek lehetséges családi nevéről, 

 

- gondoskodik az anyakönyvezéshez szükséges adatok beszerzéséről, 
 

- kijavítja, kiegészíti a lezárt alap vagy utólagos bejegyzést, és erről adatot szolgáltat, 
 

- módosítja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium engedélye alapján az 
anyakönyvbe bejegyzett személyek születési családi és/vagy utónevét, 

 

- megkeresi a gyámhatóságot az utónév megállapítása végett, 
 

- nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről, és ebből adatot 
szolgáltat a gyámhivatal részére, 

 

- nyilatkozatot kér a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, ha a magyar 
állampolgár házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi 
bíróság határozatával igazolja, 

 

- továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatalához a nem magyar állampolgár 
házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges felmentési 
kérelmet, a szükséges iratokat, a külföldi apa által tett apai elismerő nyilatkozatokat, 
valamint a kiskorú külföldi állampolgárságának feljegyzéséhez szükséges iratokat, 

 

- megkeresi a gyámhatóságot a képzelt apa adatainak hivatalból történő megállapítása 
végett, 

 

- átveszi a honosítási, visszahonosítási, állampolgárság megállapítási kérelmeket, a 
szükséges iratokat és továbbítja Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, 

 

- átveszi a névváltoztatási kérelmeket, a szükséges iratokat és továbbítja a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz, 

 

- rendezetlen családi jogállású gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozatot vesz fel, ellátja az anyakönyvezési feladatokat, 
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- bíróság jogerős ítélete, illetve gyámhivatal jogerős határozata alapján a születést újból 
anyakönyvezi, 

 

- házassági név változása esetén jegyzőkönyvet készít és gondoskodik a szükséges 
anyakönyvezési feladatok ellátásáról, 

 

- bíróság jogerős ítélete alapján anyakönyvezi a holttá nyilvánítást, haláleset tényének 
megállapítását, 

 

- más anyakönyvvezető értesítése alapján feljegyzi a magyar állampolgárság 
megszerzését, megszűnését, 

 

- anyakönyvi másolatot és értesítőt állít ki a hatóságok részére, 
 

- születés esetén dönt a származási hely megállapításával kapcsolatos vitában, 
 

- előkészíti a magyar állampolgárrá vált személy eskütételét, gondoskodik a szükséges 
anyakönyvezési feladatok ellátásáról, a személyes okmányok elkészítéséről, 
átadásáról, 

 

- magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai 
anyakönyvezéséhez jegyzőkönyvet készít, és továbbítja a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalhoz, 

 

- újszülött anyakönyvezésekor átveszi a személyi igazolvány és a LIG kérelmet, az 
adatokat rögzíti, ellenőrzi, záradékolja és továbbítja az okmányiroda felé. 

 

A fentiekben már jelzett jogszabályok a jegyző feladat- és hatáskörébe sorolják az alábbi – az 
anyakönyvi igazgatással kapcsolatos - tevékenységeket: 

- gondoskodik arról, hogy az anyakönyvvezetőnek tárgyalásra alkalmas helyiség álljon 
rendelkezésére, 

- házasságkötés esetén – kérelemre – felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól, 

- engedélyezi a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett 
élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését. 

- felmentést ad a házassági akadály alól testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával 
és a házastársnak volt házastársa egyenes ági rokonával kötött házassága esetén, 

- adatot szolgáltat a Kormányhivatal felé arról, hogy az ASZA rendszer kezelésével 
kapcsolatosan ki rendelkezik hozzáférési jogosultsággal, 



6 
 

- gondoskodik a település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező polgár 
adatainak, adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint bekövetkezett 
változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetéséről. 

2006. március 1. óta az anyakönyvvezető munkáját az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer 
(ASZA) segítségével látja el.  Ez a rendszer egy olyan állami, országos, zárt számítógépes 
rendszer, amelyet csak jogszabály által feljogosított hatóság használhat. A rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges számítógépeket, nyomtatókat, monitorokat az állam biztosítja az 
anyakönyvvezetők részére. 
 E rendszer segítségével az anyakönyvi munka hatékonyabbá, átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé 
és gyorsabbá vált.   
Az anyakönyvvezető az ASZA rendszer segítségével (kizárólag ezen a védett, számítógépes 
rendszeren keresztül és általa) az alábbi feladatokat látja el: 
- a központilag előállított anyakönyvi nyomtatványok (anyakönyvek, kivonatok) igénylése és 
felhasználásuk nyilvántartása, 
 
- az anyakönyvi okiratok (kivonat, másolat, értesítés, hatósági bizonyítvány) kiállítása, és az 
ún. „biankó” okiratok nyilvántartása, 
  
- hibásan kitöltött anyakönyvi kivonatok selejtezése, 
 
- adatrögzítési feladatok ellátása (pl. születés, házasságkötés, haláleset adatainak rögzítése), 
 
- honosítási, visszahonosítási kérelmek adatainak rögzítése, 
  
- anyakönyvvezetők egymás közötti adategyeztetése és okirat küldése (speciális levelező 
rendszer segítségével). 
 
A rendszer más módon is hatékonnyá tette az anyakönyvvezetők feladatait: 
- hozzáférést biztosít az országos lakcímnyilvántartás adataihoz, 
 
- a változások – a rögzítés után – azonnal megjelennek az országos nyilvántartásban, 
 
- felettes szerv közvetlenül tudja az információt eljuttatni az anyakönyvvezetők részére, 
 
- a fórumon keresztül közérdekű információk, kérdések jeleníthetők meg. 
 
 
I. 3. Az anyakönyvi ügyintézés  
 
Az Anyakönyvi Hivatal jelenlegi irodai helyiségeit és a két új, igényes Házasságkötő Termet 
1998-ban alakították ki, Baliga Kornél „Europa Nostra” díjas belső építész tervei alapján. 
 
Az Anyakönyvi Csoport létszáma 6 fő anyakönyvi szakvizsgával rendelkező 
anyakönyvvezető és 1 fő adminisztrátor. A csoport évtizedek óta ugyanezzel a létszámmal 
látja el változó feladatait. A megnövekedett feladatok határidőre történő elvégzése, az 
anyakönyvi nyilvántartás számítógépes rendszerben való rögzítése, és ennek megfelelően a 
hatékonyság növelése elsősorban munkakörök változtatásával, a feladatok végig gondolt 
átcsoportosításával, a helyettesítés rendjének megfelelő kialakításával volt elérhető. 
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2012. január 1-től a csoport ügyiratainak iktatása helyben történik, mindez jelentősen 
megkönnyíti az ügyiratok kezelését, megakadályozva az iratok vándorlását, esetleges 
sérülését. A helyben iktatás növeli a hatékonyságot, gyorsaságot.  
A közigazgatásban kiemelt cél az ügyfél-centrikusság alapelvének megvalósítása, az ügyfelek 
igényeinek - lehetőség szerinti – rugalmas és maximális figyelembevétele. Ennek érdekében 
került sor 2012. január 1-től az ügyfélfogadási idő bővítésére, így hétfőn és szerdán 8.00 és 
18.00 óra, valamint pénteken 8.00 – 12.00 óra között folyamatos nyitva tartással fogadja a 
csoport az ügyfeleket. Ehhez a nyitvatartási rendhez igazodott a Közszolgáltatási és 
Okmányiroda posta shopjának nyitva tartása is, hiszen az anyakönyvi okiratok kiállításához 
szükséges okmánybélyeg vásárlására így 16.00 óra után is helyben van lehetőség. 
Az anyakönyvi iratok, illetve anyakönyvek és névmutatók nem selejtezhető iratok, levéltárba 
őrzés céljából nem adható át, azaz az iratok felelős kezeléséről, őrzéséről az 
anyakönyvvezetőnek és a jegyzőnek kell gondoskodnia. Az alapiratok elhelyezése egyre 
nagyobb gondot jelent az iratok évről évre növő mennyisége és a tárolásukhoz szükséges 
helyigény miatt. 
 
Az anyakönyvi alapiratok a Ráday u.47. sz. alatti pincehelyiségben kerültek elhelyezésre, míg 
az anyakönyvek és anyakönyvi névmutatók az Anyakönyvi Csoport irodai és irattári 
helyiségeiben találhatóak. Jövőbeni feladatként határozható meg az iratok megfelelő 
tárolásának biztosítása, a jelenleginél nagyobb alapterületű, száraz irattári helyiségben. 

 
II. Anyakönyvi statisztikai adatok  

 
 
 

II.1. Az anyakönyvi alapiratokon felül keletkezett egyéb iktatott ügyiratok számának 
alakulása 2010. és 2011. évben 

 
        2010. év       főszámos ügyirat:  5800 

          alszámos ügyirat:   1012 
           2011. év       főszámos ügyirat:  6868 
                                   alszámos ügyirat:   1867 

 
 

II. 2. Születések számának alakulása  
2010. év  3235 
2011. év  3000 

 
II. 3. Házasságkötések számának alakulása  

2010. év  262 
2011. év  263 

 
II.4. Bejegyzett élettársi kapcsolatok számának alakulása 

2009. év  1 
2010. év  6 
2011. év  2 

 
II.5. Halálesetek számának alakulása 

2010. év  2311 
2011. év  2352 
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Kerületünkben az anyakönyvi munka során évente körülbelül 10.000 db anyakönyvi kivonat 
(születési, házassági, halotti) kerül kiállításra. Az anyakönyvi kivonatok bizonylatai 
központilag előállított sorszámmal ellátott, biztonsági okiratok, melyeket csak és kizárólag az 
ASZA rendszeren keresztül lehet évente két alkalommal megrendelni.  
A kivonatok felhasználása, az okiratot átvevő személy adatai, illeték lerovása és a 
felhasználás célja a rendszerben nyomon követhető, évek múltával is visszakereshető.  

 
 

III. A 2011. évi anyakönyvi igazgatást érintő jogszabályi változások területei 
 

III.1. Egyszerűsített honosítási, visszahonosítási eljárás 
 
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 2010. évi 
XLIV. törvény 2011. január 1-től lehetővé tette, hogy a határon túl élő, magyar származású, 
magyarul beszélő külföldi állampolgárok az egyszerűsített honosítási, visszahonosítási eljárás 
keretén belül kérelmezzék a magyar állampolgárságot. Ezzel a könnyített lehetőséggel azok 
élhetnek, akik vagy saját maguk voltak már magyar állampolgárok, vagy akik igazolni, illetve 
valószínűsíteni tudják azt a tényt, hogy egyenes-ágbeli felmenőjük volt már magyar 
állampolgár. Az egyszerűsített honosítási kérelmet (és minden állampolgársági kérelmet) a 
kérelmező (ideértve a Magyarországon élő kérelmezőt is) lakóhelyétől függetlenül, választása 
szerint bármely települési – fővárosban a kerületi - önkormányzat polgármesteri hivatal 
anyakönyvvezetőjéhez, a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti jegyző 
székhelyén működő anyakönyvvezetőhöz, a magyar konzuli tisztviselőhöz, továbbá a 
Kormány által kijelölt, az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez lehet benyújtani. 
A kérelmet és mellékleteit az anyakönyvvezető a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak 
küldi meg. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal előkészíti döntésre az iratokat, majd a 
kérelemről Magyarország Köztársasági Elnöke dönt. 
Honosított, illetve visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy 
fogadalmat tesz a polgármester vagy a konzuli tisztviselő előtt. 
Kerületünket előszeretettel keresik fel a külföldi állampolgárok, és szívesen jelölik meg 
Budapest, IX. kerületét, mint azt a helyet, ahol az állampolgársági esküt majd leteszik. 
Tavalyi évben a fent jelzett jogszabályi könnyítések miatt jelentősen megnőtt az 
állampolgársági ügyekkel kapcsolatos ügyfélforgalom, valamint a honosítási eskütételek 
száma is. Kéthetente kerül sor jelenleg is állampolgársági eskütételre, alkalmanként 20-40 fő 
közötti honosított, visszahonosított személy, nem egy esetben család jelenlétében. 
Az eskütétel ünnepélyes és megható, a Házasságkötő Teremben Polgármester Úr vezeti a 
szertartást. Az eskütétel végén kerül sor a honosítási, visszahonosítási okiratok, valamint az új 
magyar állampolgárok részére kiállított magyar személyi igazolvány átadására is. 
 
2011-ben 179 egyszerűsített honosítási, visszahonosítási kérelem került benyújtásra, egy 
kérelemben esetlegesen akár egy 4-5 tagú család is szerepelhet, mint kérelmező. 
456 iktatott ügyirat érkezett vissza a Hivatalba állampolgársági eskütételre, ezekben az 
ügyiratokban szintén szerepelnek többtagú családok, házaspárok is. Tehát közel 1000 fő 
nálunk tette le állampolgársági esküjét, s vált magyar állampolgárrá. 
A honosítási eljárás lezárásaként az anyakönyvvezető teljesíti adatszolgáltatási 
kötelezettségeit a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a 
Hadkiegészítő Parancsnokság felé. 
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III. 2. Házasságkötés 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2011. 
(II.28.) rendeletében szabályozta az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályait, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékét.  
Az anyakönyvvezető kizárólag Budapest IX. kerület illetékességi területén vállalhat külső 
helyszínen házasságkötést, mely szolgáltatás egyre népszerűbb a házasulandó párok között.  
2011. évben 7 ilyen kérelem benyújtására, illetve házasságkötésre került sor. Ennek a 
szolgáltatásnak külön emelt díjtétele 60.000,- Ft + ÁFA. 
Házasságkötéseket általában szombati napokon tartunk (egy-egy szombati napon többet), de 
kivételes esetekben (pl. indokolt egészségügyi állapot) természetesen lehetőség van arra is, 
hogy hétköznap kerüljön sor a szertartásra, akár külső helyszínen is. 
A hivatkozott rendeletben 2010. évhez képest a fizetendő díjak mértéke magasabb lett, melyet 
2012-ben tovább növelt a 2 %-os mértékű ÁFA emelése is. Meg kívánom jegyezni, hogy 
díjszabásunk ezzel a díjtétellel sem kirívó Budapesten a kerületek között. 
Természetesen a rendelet lehetővé teszi - nemcsak a IX. kerületi lakosok számára - a 
díjmentes, ún. „kistermes” házasságkötést is, amelyre nagy a társadalmi igény.  Kerületen 
kívül élők között is népszerű és keresett mindkét Házasságkötő Termünk, a házasságkötések 
50 %-ában kerületen kívül él mindkét házasulandó pár. 

 
III. 3. Házasságkötéssel kapcsolatos árbevételek alakulása 2007. és 2011. évek között 
 
2007. év                     nettó       537.582,- Ft, 
2008. év           nettó    1.801.670,- Ft, 
2009. év         nettó    1.801.735,- Ft, 
2010. év                             nettó    2.395.432,- Ft, 
2011. év                             nettó    2.773.640,- Ft. 
  

 
III. 4. Bejegyzett élettársi kapcsolat 
 
Az Országgyűlés a 2009. évi XXIX. törvénnyel lehetővé tette Magyarországon az azonos 
nemű párok számára a bejegyzett élettársi kapcsolat lehetőségét, ezzel bővítve, szélesítve 
számukra az elérhető jogokat (pl. öröklési jog, tulajdon jog, szociális jogok stb. tekintetében). 
 A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai megegyeznek a házasság joghatásaival, két 
különbséggel: a bejegyzett élettársak nem vehetik fel, így nem viselhetik egymás nevét, és 
nem fogadhatnak örökbe gyermeket. 
 A törvény hatályba lépése után az érdeklődés megnőtt ezen jogintézmény iránt, ám 
számszakilag a  2010-es évhez képest pozitív elmozdulás nem történt. Külföldiek is éltek már 
ezzel a lehetőséggel, elsősorban olyan országok állampolgárai, ahol az ország jogrendszere 
nem ismeri el hivatalosan az egynemű párok élettársi kapcsolatát. 
Ezzel a törvénnyel új családi állapotok is keletkeztek: bejegyzett élettárs, özvegy és elvált 
bejegyzett élettárs néven.  
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IV. Várható változások az anyakönyvi igazgatás területén 
 
A magyar országgyűlés által 2010. évben elfogadott, - jelenleg nem hatályos - az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján az anyakönyvezés elektronikus alapokra 
helyeződik, bevezetésre kerül az ún. e-anyakönyv, amely mellett párhuzamosan manuálisan is 
vezetni kell az anyakönyveket. 
 A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében az anyakönyvi okiratok kiadása 
tekintetében országos illetékesség gyakorlását teszi majd lehetővé a törvény. Tehát az 
elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adatokról kért anyakönyvi közokirat kiállítására az az 
anyakönyvvezető lesz illetékes, akinél az anyakönyvi közokirat kiállítását kérelmezték. 
Gyakorlatban ez azt jelenti, ha például Kisvárdán kérelmezik a budapesti IX. kerületben 
született személy születési anyakönyvi kivonatát, akkor az okiratot a kisvárdai 
anyakönyvvezető lesz jogosult kiállítani. Mindez újabb feladatot ró az anyakönyvvezetőkre, 
hiszen e feladat ellátása érdekében a régi anyakönyvi adatokat folyamatosan be kell 
rögzíteniük majd az új elektronikus anyakönyvekbe. 
A törvény hatályba lépése 2013. január 1-től várható.  
 
A közigazgatási rendszer reformjának részeként folyik jelenleg a járások, illetve régiók 
rendszerének kialakítása, a hatáskörök, illetékességi területek átalakítása. Jelenlegi 
ismereteink szerint az anyakönyvi szakigazgatás az önkormányzati igazgatás része marad 
2013. január 1-től is. 
 
Budapest, 2012. május 22. 
 
 
 
              Tisztelettel: 
 
 
         
        dr. Nagy Hajnalka 
                 jegyző 
 


