Az anyakönyvek kutatásával kapcsolatos jogszabályok győjteménye
(Összeállította: Dr. Cseh Géza, fılevéltáros)

Az állami anyakönyvek másodpéldányait az 1894. évi XXXIII. tc. 24. §., majd az 1963. évi
33. tvr. 15. §. 2. bekezdése alapján vette át a levéltár. A köteteket a 6/1963. KE utasítás 129.
§. 3. bekezdése szerint minden év március 31-ig átadták a levéltárnak. Az utólagos
bejegyzéseket a levéltárban az 1894. évi XXXIII. tc. 26. §. és az 1904. évi XXXVI. tc. 15.§.
értelmében végezték. Az egyes települések anyakönyv-vezetıi a 6/2003. BM rendelet 100. §.,
majd a 2010. évi tv. 89. §. alapján félévente (a községek is) küldik meg a levéltárnak az
utólagos bejegyzések jegyzékét. Az anyakönyvi másodpéldányokba az utólagos bejegyzés
folyószámát és évkörét az ezzel megbízott levéltári munkatárs bejegyzi, majd az utólagos
bejegyzések jegyzékeit településenként és évenként, illetve félévenként rendezve a raktárban
helyezzük el. Az anyakönyvi másodpéldányok nyilvántartását és megırzését a z 1995. évi
LXVI. törvény (Ltv.) 13. §. szerint végezzük, azokból azonban hiteles másolatot és tartalmi
kivonatot nem szolgáltatunk.
Az állami anyakönyvek másodpéldányainak kutatását az 1995. évi LXVI. törvény 24. §. és a
2010. I. törvény 79. §. alapján a levéltár igazgatója engedélyezi. A 2012. CCVII. törvény 84.
§. értelmezése szerint 2014. január 1.-ig a korábbi gyakorlatnak megfelelıen a 90 évnél
régebben keletkezett születési, a 60 évnél korábbi házassági és a 30 évnél régebbi halotti
anyakönyvek továbbra is kutathatók az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban.
(Az 1981. január 1. után keletkezett állami anyakönyvek másodpéldányai nem kerültek
levéltárba.) Az állami anyakönyvek másodpéldányaiból fénymásolatot, fotót és digitális
másolatot még kutatási célból sem készítünk. A Szolnok Megyei Levéltárban 1989 elıtt az
állami anyakönyvekben kivételesen, az illetékes tanácsi szerv elızetes hozzájárulásával,
többnyire csak tudományos célból lehetett kutatást végezni. Az 1995. évi LXVI. törvény
hatályba lépése elıtti években a 118/1989. MT rendelet 4. §. 1. bekezdésének b. pontja
értelmében a 90 éven belül keletkezett állami születési és házassági anyakönyveket az
illetékes tanácsi szerv vb-titkárának, vagy anyakönyv-vezetıjének, majd 1991-tıl az
önkormányzat jegyzıjének, vagy anyakönyv-vezetıjének engedélyével rendelkezı kutatók
használhatták.

