
Anyakönyvi  igazgatás 
  
Magyarországon 1895. október 1 óta az anyakönyvezés  kizárólag állami feladat. 
  
Jogszabály:  az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a  névviselésrıl  szóló 1982. 
évi 17. törvényerejő rendelet módosításáról szóló 2002. évi  XLV. törvény  végrehajtására 
alkotott 6/2003. /III.7./ BM. rendelet. 
  
Eszerint  a  települési önkormányzat anyakönyvvezetıje vezeti a születési, a házassági és a 
halotti  anyakönyveket. 
  
-         A születést és a halálesetet az az anyakönyvvezetı  anyakönyvezi, akinek mőködési 

területén az történt. 
-         A  házasságkötési eljárásra és a házasságkötés  anyakönyvezésére az  az anyakönyvvezetı 

illetékes, aki elıtt a házasulók  a házassági szándékot bejelentik. 
-         Magyar állampolgár külföldön  történt születését, házasságkötését és halálesetét a 

fıvárosi fıjegyzı anyakönyvezi  ( hazai anyakönyvezés ). 
  
- A születést és a halálesetet  anyakönyvezés végett az illetékes  anyakönyvvezetınél be kell 
jelenteni. A bejelentéssel egyidejőleg  a bejelentı közli és igazolja mindazokat az adatokat, 
amelyek  az anyakönyvezéshez szükségesek.  
A születést  orvos  által kiállított  bizonyítvány  igazolja. 
Az intézetben történt  születést  és halálesetet az intézet  vezetıje jelenti be. 
Az intézeten kívüli születést a szülık,  továbbá a szülésnél közremőködı orvos jelenti be. 
  
Az  intézeten kívüli halálesetet az elhalttal egy lakásban élı vagy az elhalt hozzátartozója, 
illetıleg az jelenti be, aki a halálesetrıl tudomást szerzett. 
  
- A haláleset  bejelentésekor az anyakönyvvezetı részére át kell adni az elhalt magyar 
állampolgár személyazonosítására alkalmas okmányt,  személyi azonosítóját, és lakcímét 
igazoló  hatósági igazolványt,    az orvos által kiállított  halottvizsgálati bizonyítványt, 
továbbá – ha a bejelentı rendelkezésére áll -   az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a 
családi állapotát  igazoló  okiratot. 
  
A születést  és a halálesetet legkésıbb az azt követı elsı munkanapon kell bejelenteni. 
  
-         A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és errıl az anyakönyvvezetı 

jegyzıkönyvet vesz fel, legalább  30 nappal a házasságkötés tervezett dátuma elıtt. A 
jegyzıkönyv tartalmazza mindazokat az adatokat és személyes nyilatkozatokat, amelyeket 
a házasulók a  házasságkötést  megelızı eljárásban tettek.  

  
A házasságkötéshez szükséges benyújtandó   okiratok:     
-         születési anyakönyvi  kivonat, 
-         személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okirat, 

/ Állampolgárságot kizárólag érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy 
 állampolgársági  bizonyítvánnyal lehet igazolni. / 

-         lakcímet igazoló okirat / Ha személyi igazolványa lakcímét nem tartalmazza  
a lakcímkártyát is  be kell mutatni. /  

-         családi állapot igazolása, 



/ Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota elvált, a jogerıs  
     bírósági bontóítéletet is be kell mutatni, illetve  a záradékolt házassági anyakönyvi 
    kivonatot,   idegen nyelvő  irat esetében hiteles  magyar fordításban. 
    Amennyiben a házasulók valamelyikének családi állapota  özvegy, az elhalt házastárs 
    halotti anyakönyvi kivonatát is be kell mutatni, idegen nyelvő irat esetében hiteles magyar  
   fordításban. / 
  
A magyar állampolgárnak, amennyiben külföldön kíván házasságot kötni,  a külföldi hatóság 
elıtt igazolnia kell, hogy a magyar törvények  szerint házasságkötésének nincs akadálya. 
Az igazolás neve: Tanúsítvány,  mely a kiadástól számított hat hónapig érvényes. Ez  idı alatt 
a házasságot meg kell kötni.      
A  Tanúsítvány kiadása iránti eljárás minden esetben  a magyar házasuló állandó lakóhelye 
szerinti  az anyakönyvvezetınél indul.  Az eljárás   illetékköteles: 5.000.-Ft. értékő 
illetékbélyeget  kell leróni. 
A benyújtott okiratokat  és a kérelmet  az anyakönyvvezetı továbbítja a Tanúsítványt kiadó 
hatósághoz.  Pest  megye  vonatkozásban  a Tanúsítványt  a Pest Megyei Közigazgatási  
Hivatal  adja ki az ügyfél címére  való postázással. 
 


