
.556 156. 55.300/1930. B. M. sz. 

Be nem jelentett, vagy később igazolt nemesi, vagy főnemesi 
rangot és vitézi címet kiigazítás útján pótlólag be lehet jegyezni 
Az anyakönyvi eset bejegyzése után adományozott nemesi (elő-
név, megerősítés) vagy főnemesi rangnak, és a vitézi cím használa
tához való jogosultság megszűnésének a születési és házassági 
anyakönyvbe való feljegyzése iránt a belügyminiszter intézkedik. 
Az anyakönyvi eset bejegyzése után adományozott vitézi címet 
az anyakönyvvezető saját hatáskörében jegyzi fel. 

A tudori címet kellő igazolás alapján be kell jegyezni. 
Címzések (úr, úrnő, tekintetes, nagyságos, nemzetes stb.) 

az anyakönyvbe nem vezethetők be. 
A külföldi nemesi és főnemesi rang bejegyzését kellő igazolás 

után kívánatra a belügyminiszter rendeli jel. 
A névhez tartozó adatokat a következő sorrendben kell be

jegyezni: 
1. ifjabb, idősb megkülönböztetés, özvegy megjelölés; 2. tudori 

cím (dr.); 3. vitézi cím; 4. főnemesi rang (báró, gróf, herceg); 5. ne
mesi előnév (nagy kezdőbetűvel) vagy „nemes" szó; 6. családi név; 
7. utónév (pl. ifj. dr. vitéz báró Nagybátonyi Szenes György). 

Az Anyakönyvi Utasítás idézett 47. §-ának 8. pontja helyett 
a következő szöveget kell beiktatni: 

8. Az anyakönyvi eset bejegyzése után adományozott nemesi 
(előnév, megerősítés) vagy főnemesi rangnak, vitézi címnek, és a 
vitézi cím használatához való jogosultság megszűnésének feljegy
zése a születési és házassági anyakönyvbe. (57. §. H. U. 82. §. 3. 
pontja.) 

Ennélfogva felhívom Alispán (Polgármester) urat, hogy ezt a 
módosítást, mint 40. sz. pótlékot, „Az Állami Anyakönyvvezetők 
Hivatalos Kézikönyvéinek úgy a saját birtokában lévő, valamint 
a törvényhatóság területén működő anyakönyvi közvetlen fel
ügyelőhatóságok, és állami anyakönywezetők birtokában lévő pél
dányaiban a „Belügyi Közlöny"-nek a körrendeletemet tartalmazó 
példányához mellékelt szelvény beragasztása útján vezettesse 
keresztül, és ennek megtörténtét a felügyeleti vizsgálatokon ellen
őrizze, illetőleg a közvetlen felügyelő hatóságok által ellenőriz
tesse. 

Egyúttal felhívom Alispán (Polgármester) urat, hogy a tör
vényhatósága területén működő közvetlen felügyelő hatóságokat 
és állami anyakönyvvezetőket még a következőkre figyelmeztesse: 

A nemesi bizonyítványok alapján csakis a bizonvítványokon 
szereplő személyre, illetve személyekre, és ezek közvetlen elsőfokú 
leszármazóira (gyermekeire) vonatkozólag teljesíthetők anvakönyvi 
bejegyzések. További leszármazókra nézve már újabb bizonyít
vány felmutatását kell megkívánni. Például a születési anvakönyv-
feen „Az Atya nemesi rangja a 8.534/1924. B. M. sz. bizonyítvánnyal 


