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Hivatali Kisokos 

Hazai anyakönyvezés 
 

 

Hol tudom az eljárást megindítani? 

Bármely település anyakönyvvezetőjénél, személyesen, külföldön a hivatásos konzuli tisztviselőnél. 

 

A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezési iránti kérelmet a 

hivatásos konzuli tisztviselőnél postai úton is elő lehet terjeszteni. 

 

Az állampolgárság megszerzése, vagy az állampolgárság igazolására irányuló eljárás 

kezdeményezésekor az állampolgársági kérelem átvételére jogosult szervnél a hazai anyakönyvezés 

iránti kérelmet is elő kell terjeszteni. 

 

Milyen határidőn belül szükséges a bejelentést megtenni? 

Az anyakönyvi esemény bekövetkeztét követően. 

 

Kinek kell kezdeményeznie az eljárást? 

Magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi 

kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, magyar állampolgárságú házastársa, 

gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését. 

 

Ha magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről, bejegyzett élettársi kapcsolata 

külföldi létesítéséről, vagy külföldön történt halálesetéről az anyakönyvvezető tudomást szerez, a hazai 

anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi. 

 

Ki végzi a hazai anyakönyvezést? 

A hazai anyakönyvezést végző hatóság a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. 

 

Mit szükséges csatolni a kérelem mellé? 

 a külföldi anyakönyvi okiratot, hiteles magyar fordítással és szükség szerint diplomáciai 

felülhitelesítéssel vagy apostille pecséttel ellátva, 

 személyazonosításra alkalmas okmány, 

 családi állapot igazolására szolgáló okirat, 

 külföldön született gyermek anyakönyvezése esetén, amennyiben a szülők nem 

házastársak apai elismerő nyilatkozat megléte szükséges, 

 magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi 

kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell - ha a 

kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel - a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat. Az anyakönyvvezető vagy a hivatásos konzuli 

tisztviselő ellenőrzi, hogy a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepel-e. 

 

Ha a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak hivatalos tudomása van arról, hogy az okirat külföldről 

nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény 

tanúsítására alkalmas egyéb okiratot kell csatolni. Kétség esetén az eljáró hatóság az anyakönyvi 

ügyekért felelős miniszter útján a külpolitikáért felelős miniszternek vagy az adott állam Magyarországra 

akkreditált külképviseletének állásfoglalását kéri arról, hogy az okirat külföldről nem szerezhető be, vagy 

az anyakönyvezés külföldön nem történt meg. 

 

Mi az eljárás ügyintézési határideje? 

A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje 2 hónap. 

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet az anyakönyvvezető a kérelem benyújtásától számított 5 

napon belül küldi meg a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezetőnek. 
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Külföldön született gyermekem megtarthatja külföldön anyakönyvezett utónevét? 

Magyar állampolgár külföldön született gyermeke születésének hazai anyakönyvezése során a gyermek 

utóneveként a külföldi okiratban szereplő utónevet kell bejegyezni, ha az megfelel a magyar 

névviselés szabályainak. Ha a külföldi okiratban szereplő családi név nem felel meg a magyar 

névviselés szabályainak, a szülők, vagy nagykorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése során az 

érintett nyilatkozata alapján kell a magyar névviselés szabályainak megfelelő családi nevet bejegyezni, 

kivéve, ha a nemzetközi magánjogról szóló előírások alapján a születés anyakönyvezésekor a 

névviselésre külföldi jogot kell alkalmazni. 

 
 

Külföldi okiratban szereplő utónevem tekintetében kérhetem a hazai anyakönyvezés során 

annak „magyarosítását”? 

 

A magyar állampolgár a születésének hazai anyakönyvezése során kérheti utónevének a külföldi 

anyakönyvi okiratban szereplő utónévnek megfelelő magyar utónévre történő kijavítását. 
 

Vonatkozó jogszabályok: 

 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

 az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014 (V.19.) KIM 

rendelet, 

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

törvény. 

 

Az ügyben eljáró ügyintéző neve és elérhetőségei: 

Szücs Zsuzsanna anyakönyvvezető 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/15, Fax: 84/380-011, e-mail: szocial@sagvar.hu, honlap: www.sagvar.hu 

Az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges! 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő – szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30, 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, 

Péntek: 8.00 – 12.00. 
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