
 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVEZÉSRŐL, 

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS 

 

2014. július 1-jét követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az országos rendszerű 
elektronikus anyakönyv (továbbiakban: EAK). 

Ebből kifolyólag anyakönyvi kivonatot csak azokról az eseményekről tudunk kiállítani, melyek az 
EAK-ban már szerepelnek. A rendszer folyamatos feltöltés alatt van.  

Az országos rendszernek és elérhetőségnek köszönhetően anyakönyvi kivonatot az országban bárhol 
lehet igényelni, attól függetlenül, hogy az esemény hol történt. Amennyiben az adott esemény még 
nem került rögzítésre az EAK rendszerben, úgy az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt 
megkérjük, hogy rögzítse azt. Ezt követően pedig, ha a feltöltés teljesült, az országban bárhol kérhető 
az anyakönyvi kivonat kiállítása. 
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HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS 

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt születésnek, házasságkötésnek, 
bejegyzett élettársi kapcsolatnak, válásának valamint halálesetnek a hazai anyakönyvezését. 

A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet SZEMÉLYESEN, lakóhelytől függetlenül bármely település 
anyakönyvvezetőjénél és a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál is be lehet nyújtani. Külföldön 
élő magyar állampolgár esetében hivatásos konzuli tisztviselő előtt lehet kérelmezni. 

A kérelem és mellékletei továbbításra kerülnek a hazai anyakönyvezést végző hatósághoz. Az eljárás 
illetékmentes. 

Szükséges okiratok: 

Születés hazai anyakönyvezése: 

 a születés tényét igazoló eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása, 

 a szülők személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

 a szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 a szülők házassági anyakönyvi kivonata; ha a gyermek házasságon kívül született, akkor teljes 
hatályú apai elismerő nyilatkozat, 

 a szülők nyilatkozata a gyermek névviselésére és lakóhelyére vonatkozóan, 



 

 

 az eljárásra vonatkozó kérelem és nyilvántartásba vételi lap. 

Házasságkötés hazai anyakönyvezése: 

 a házasság tényét igazoló eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása, 

 a házaspár személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

 a házaspár személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 a felek nyilatkozata a házassági névviselésről, ha a házassági anyakönyvi kivonat nem 
tartalmazza, 

 az eljárásra vonatkozó kérelem nyomtatvány kitöltése, 

 a férj és a feleség családi állapotának igazolása céljából: 
o elvált családi állapot esetén, az utolsó megszűnt házasság felbontását vagy 

érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírói 
ítélet. 

o özvegy családi állapot esetén, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, holttá 
nyilvánító vagy a halál tényét megállapító jogerős bírói ítélet, vagy azt tartalmazó 
házassági anyakönyvi kivonat. 

 

 

 

Válás hazai anyakönyvezése: 

 a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat és hiteles magyar nyelvű fordítása; a 
házasság felbontását igazoló eredeti jogerős ítélet és hiteles magyar nyelvű fordítása, 

 a felek személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

 a felek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 2004. május 1. után EU-tagállamban kimondott válás esetén ún. Brüsszel II. igazolás, (ezt az 
igazolást a bíróság csak külön kérésre állítja ki) fordíttatni nem szükséges. 

 az eljárásra vonatkozó kérelem nyomtatvány kitöltése. 

 

Haláleset hazai anyakönyvezése: 

 az elhalálozás tényét igazoló dokumentum, hiteles magyar fordításban, 

 az elhunyt személy személyazonosításra alkalmas okmányai eredetiben, 

 az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, 

 az elhunyt családi állapotának igazolására házassági anyakönyvi kivonat, válás esetén a 
jogerős bírói ítélet, özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat bemutatása, 

 az eljárásra vonatkozó kérelem nyomtatvány kitöltése. 


