
Anyakönyvi ügyintézés 

 

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott jogszabályok 

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

3. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.)    

Korm. rendelet 

4. A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 

5. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a magyar 

állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) 

Korm. rendelet 

6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

8. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A 

korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek. 

Budapest X. kerületében 1907. január 1-jétől történik az anyakönyvek vezetése, az ez előtti 

időszak eseményeit a Budapest IX. kerületi anyakönyvekben tartják nyilván. 

 

Illetékesség 

 

A születést, a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését és a halálesetet az az 

anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az esemény történt. 

 

A hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv anyakönyvezi a magyar 

állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét, a hazai anyakönyvezés iránti kérelmét 

bármely anyakönyvvezetőnél előterjesztheti. 

 

Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiadása 

 

Az első ízben kiállított anyakönyvi kivonat születés esetén a szülő, házasságkötés, valamint 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az érintettek, elhalálozás esetén a temettető 

részére kerül átadásra. 

Az anyakönyvi kivonat pótlása a jogosultság igazolása mellett bármely anyakönyvvezetőnél 

kérhető, azonban a 2014. július 1. napja előtt történt anyakönyvi események tekintetében csak 

abban az esetben adható ki bármely anyakönyvvezetőnél az anyakönyvi kivonat, ha az érintett 

eseményt az elektronikus anyakönyvi rendszer tartalmazza. Amennyiben az elektronikus 

anyakönyvi rendszerben nem lett rögzítve az esemény (2014. július 1. előtti anyakönyvi 

események), az anyakönyvi kivonat elektronikus rendszerben történő rögzítését az 

anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell kérni.   

 

Anyakönyvi kivonatot személyesen, levélben, vagy elektronikus úton lehet igényelni. Az 

anyakönyvi kivonat elektronikus úton történő továbbítására nincs lehetőség. Amennyiben a 

születési kivonatot nem az érintett vagy kiskorú esetén a szülője, házassági anyakönyvi 

kivonatot nem a férj vagy a feleség, a bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló 

kivonatot nem a felek kérik, más személy csak meghatalmazással, illetve jogosultság 

igazolását követően igényelheti az okmányokat. 



 

Az anyakönyvi ügyintézésnél az ügyfél személyazonosságának igazolására minden esetben, 

postai, illetve elektronikus úton küldött megkeresés esetén is szükség van, amely érvényes 

személyazonosító igazolvánnyal, érvényes útlevéllel, 2001. január 1. napja után kiállított 

érvényes vezetői engedéllyel lehetséges. A lakcímet lakcímkártyával, vagy a 

személyazonosító igazolványban található érvényes lakcímmel lehet igazolni.  

 

Házasságkötési szándék bejelentése 

 

A házasulók a házassági szándékukat együttesen, személyesen jelenthetik be, amelyről az 

anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. 

A házasulóknak igazolni kell a személyazonosságukat, az állampolgárságot és a lakcímüket, 

valamint be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatukat, amennyiben az elektronikus 

anyakönyvi rendszer nem tartalmazza. 

Az elvált vagy özvegy családi állapotot és a házassági névviselést a válással, illetve a 

halálesettel záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, valamint a házastárs halotti 

anyakönyvi kivonatával lehet igazolni.  

 

A házasságkötés időpontját a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap után lehet 

kitűzni. A jogszabály által előírt 30 napos várakozási idő alól a házasulandók különösen 

indokolt esetben kérelemre felmentést kaphatnak. 

Külföldi állampolgárságú személy házasságkötése esetében – az országonként eltérő 

szabályok miatt – az anyakönyvvezetőtől kell tájékoztatást kérni. 

 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért 

fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet alapján, ha a házasulók 

vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek az anyakönyvi esemény 

lebonyolítását hivatali helyiségen kívül szeretnék megrendezni, a rendelet értelmében 

anyakönyvi eseményenként 80 000 forint szolgáltatási díjat kell fizetniük a Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére. Az anyakönyvi esemény a Hivatal erre alkalmas 

nagytermében történő lebonyolítása esetén a szolgáltatási díj 6000 forint, az anyakönyvi 

esemény a Hivatal kistermében történő bonyolítása esetén nem kell térítési díjat fizetni. A 

kisterem maximális befogadóképessége 10 fő.  

 

Névviselés, névmódosítás, névváltoztatás 

 

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását az érintett személy, 

kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő kérheti, melyet az anyakönyvi ügyekért 

felelős miniszter engedélyez. 

A kérelmet személyesen lehet előterjeszteni bármely anyakönyvvezetőnél, 10 000 Ft összegű 

(öt éven belül előterjesztett ismételt névváltoztatási kérelem esetén 50 000 Ft) illetékbélyeg 

lerovása mellett, amelyet bármely postahivatalban meg lehet vásárolni. 

 

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatását bármely anyakönyvvezető előtt 

lehet kérni, amennyiben a házasságkötés az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzítésre 

került, egyéb esetben hatáskörrel a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik. 

 

 

 

 



Állampolgársági ügyek 

 

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá a 

magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány 

kiadása iránti kérelmet a járási hivatalokhoz (Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi 

Hivatalaihoz) lehet benyújtani. 

Budapest X. kerületben a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 

Kormányablakához (1105 Budapest, Havas Ignác u. 1.) fordulhatnak az ügyfelek 

állampolgársági kérelemmel kapcsolatos ügyeikkel. 

 

A magyar állampolgárságot kérelmező személy az állampolgársági eskü vagy fogadalom 

letételével válik magyar állampolgárrá. 

Az egyszerűsített honosítási eljárással történt állampolgárság megszerzése esetén az 

állampolgársági esküt, vagy fogadalmat a kérelmező személy által megjelölt polgármester, 

vagy külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt kell megtenni. Az esküt, vagy 

fogadalmat a más jogcímen honosított személy a lakóhelye szerint illetékes polgármester, 

illetve külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt teheti meg. 

A köztársasági elnök által megküldött honosítási okirat alapján az ünnepélyes állampolgársági 

eskü vagy fogadalom letételének előkészítésében az anyakönyvvezető jár el, a honosítási 

okirat érkezésétől számított 30 napon belül felhívja az eskü tételére jogosult személyt az 

személyi adatai egyeztetésére, ezt követően kerülhet sor az eskütételre. 

 

Az egyes anyakönyvi ügyekben a tájékoztatás nem teljeskörű, csak alapvető információkat 

tartalmaz. A felsorolt jogszabályok, valamint ügyfélfogadási időben az anyakönyvvezető által 

adott, vagy telefonon történő tájékoztatás további segítséget nyújt az anyakönyvi ügyek 

intézéséhez. 

 

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági 

Főosztály/Igazgatási Osztály menüpont alatt található meg. 

 

 

 

 

 

 

 


