
TÁJÉKOZTATÓ ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGÁRÓL 

 

Tájékoztató anyakönyvi szakvizsgáról 

 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) 

számú IRM rendelet alapján anyakönyvi szakvizsgát valamint 90 órás (12 napos) 

vizsgára felkészítő tanfolyamot szervez. 

 

A felkészítő tanfolyam várható kezdési időpontja szeptember közepe, amely heti 2-3 

napos jelenléti képzést foglal magába. A vizsga időpontja a tanfolyam pontos kezdési 

időpontjától függően kerül meghatározásra. 

 

A fenti kormányrendelet alapján „vizsgára az a jelölt bocsátható, aki a tanfolyami órák 

több mint 75 %-án részt vett.” 

 

Az anyakönyvi szakvizsga költsége: 

 tanfolyam díja: 115.950,- Ft/fő 

 vizsga díja: 5.800,- Ft/fő 

 összesen: 121.750,- Ft/fő 

 

A tanfolyam részletes tematikáját a pontos időbeosztással a tanfolyam résztvevőinek az 

értesítőlevélben fogjuk megküldeni. 

 

A vizsgára jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap küldésével lehet. 

 

Figyelem! Jelentkezéseket már csak korlátozott számban tudunk fogadni, a június 1-i 

beérkezett jelentkezéseket érvényesnek tekintjük! 

 

Jelentkezési határidő: 2013. július 1.  

 

Beküldésének módja: 

- postán:  Baranya Megyei Kormányhivatal 7602 Pécs, Pf. 405. 

- elektronikusan:  szkennelt formátumban a kosz@bamkh.hu  

- telefaxon: 72/507-012 

 

A jelentkezés akkor tekinthető érvényesnek, ha azt jelentkező is és a munkáltató is 

aláírta, valamint lebélyegezte. 

 

A képzéssel kapcsolatban Pohli Károlyné kolléganő áll szíves rendelkezésükre, a 

pohli.karolyne@bamkh.hu e-mail címen, illetve a 72/507-004-es telefonon. 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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Beküldendő: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 7602 Pécs, Pf. 405.  

kosz@bamkh.hu vagy 72/507-012 telefaxra.  

  



Beküldendő: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 7602 Pécs, Pf. 405.  

kosz@bamkh.hu vagy 72/507-012 telefaxra.  

 

JELENTKEZÉSI LAP  
anyakönyvi szakvizsga felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára 

 
A vizsgára jelentkező neve:  

Anyja neve:  

Születési helye, időpontja:  

e-mail címe:  

Munkáltató neve:  

Munkáltató címe:  

Munkáltató telefonszáma  

 

Tanfolyamra jelentkezem
1
: igen – nem Csak vizsgára jelentkezem: igen - nem 

 

Javítóvizsgára jelentkezem: igen – nem Sikertelen vizsga időpontja: 20……………..… 

 

Az előkészítő tanfolyam és a vizsgadíj és fizetésének módja:
2
 

- Átutalással (a költségeket a munkáltató vállalja) 

- A tanfolyam, illetve a vizsga kezdési időpontját megelőzően Baranya Megyei 

Kormányhivatal pénztárában, készpénzben történő befizetéssel (a költségeket a 

munkáltató nem vállalja) 

 

Tudomásul veszem, hogy az előkészítő tanfolyami részvételemet a tanfolyam kezdési időpontját megelőző 

10. napig írásban mondhatom le. A tanfolyam késői lemondása, a vizsgáról való indokolatlan 

távolmaradás esetén a konzultációs és vizsgadíjat Hivatalunk nem fizeti vissza. Távolmaradást csak 

munkáltatói igazolással fogadjuk el. A konzultáción és a vizsgán csak az vehet részt, aki a konzultációs és 

vizsgadíjat befizette. 

 

Kelt: 20 ................................................ év .................................. hó ................. nap 

 

PH. 

 ………………………………. …………………………….  

 hivatali szervezet vezetője köztisztviselő 

                                                 
1
 A megfelelő válasz aláhúzandó! 

2
 A megfelelő válasz aláhúzandó! 


