
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai 

anyakönyvezése 

 

Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek 

Ügy fajtája: 
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése 
  
Eljárás típusa:  
Államigazgatási hatósági ügy 
  
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
BÁH Állampolgársági Igazgatóság  
Hazai Anyakönyvi Osztálya  
  
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén): 

Szany Nagyközség Anyakönyvvezetője 
  
Illetékességi területe: 
Szanyi lakóhelyhez, tartózkodási helyhez kötött 
  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa 
hiteles magyar fordítással ellátott - külföldi anyakönyvi okirat  
(Mellékletek, mint a magyar anyakönyvi eseményeknél, de célszerű az 

anyakönyvvezetővel egyeztetni) 
  
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása: 
nincs 
  
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje): 
A hazai anyakönyvezést a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint illetékes 

anyakönyvvezetőnél, illetőleg az illetékes konzuli tisztviselőnél kell kérni, aki az iratokat 

továbbítja a BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya részére.   
Ha magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről, bejegyzett 

élettársi kapcsolatáról vagy halálesetéről az anyakönyvvezető vagy a konzuli tisztviselő 

tudomást szerez, az anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi. 
Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének 

hazai anyakönyvezését maga az ügyfél, illetve hozzátartozója - az ügyfél 

meghatalmazása alapján - az illetékes anyakönyvi hivatalban kezdeményezi. 
  
Ügyfélfogadás ideje: 
A hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Kedd   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Szerda   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Csütörtök   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Péntek   7.30 – 12.00 

  



Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 
5 nap az iratok felterjesztésére  
  
Fellebbezési határidő: 
nincs 
  
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás): 
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről szóló okmányt hiteles 

magyar fordításban kell az anyakönyvi hivatalban benyújtani. Az anyakönyvi esemény 

adatairól az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A hiányzó adatokra az ügyfél külön 

jegyzőkönyvben tehet személyes nyilatkozatot, majd az anyakönyvi eseményről felvett 

jegyzőkönyvet, illetve a csatolt okiratokat felterjeszti 
  
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető 

elektronikus programok elérése) 
nincs 
  
Időpontfoglalás: 
nincs 
  
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
1982. évi 17. tvr. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről  
6/2003. (III.7.) BM rend. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 

névviselésről  
1952. évi IV. tv. A házasságról, a családról és a gyámságról 
2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
  
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott 

határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának 

joga. 
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 

illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli 
  
  
 


