
Anyakönyvi eljárás 

a) a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás, 

b) a házasságkötés, 

c) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás, 

d) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 

e) a névváltoztatási eljárás, 

f) a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás és 

g) az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése. 

 

Az anyakönyv és az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása az ellenkező bizonyításáig 

közhitelesen tanúsítja a bejegyzett adatokat, illetve azok változását. 

 Az anyakönyv 

a) a születéssel, 

b) a házassággal, 

c) a bejegyzett élettársi kapcsolattal és 

d) a halálesettel 

kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályban  felsorolt adatokat, valamint az azokban 

bekövetkezett változásokat tartalmazza. 

 

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

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

A családi név korrekciójára irányuló eljárás lefolytatására bármelyik anyakönyvvezető 

illetékes. 

Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat, illetve a házasság megkötésének, valamint 

a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes feltételeit közokirattal vagy teljes 

bizonyító erejű magánokirattal kell bizonyítani. 

Az anyakönyvi eljárásban - a vonatkozó jogszabályban meghatározott eseteket, valamint a 

tájékoztatást kivéve - a hatóság nem tart elektronikus úton kapcsolatot az ügyféllel. 

 Az ügyfél az anyakönyvi okiratát és névváltozási okiratmásolatát írásbelinek minősülő 

elektronikus úton is kérelmezheti. 

A házasságkötési szándék bejelentése 

A házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető.  A házasulók a 

házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be. A magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező házasuló vagy - ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi 

lakcímmel - az egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is 

bejelentheti, amelyről a konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés 

tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja. 



A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali 

helyiséget. A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének 

engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem 

benyújtásától számított nyolc napon belül dönt. A házasság hivatali helyiségen kívüli 

megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy 

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, 

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, 

és 

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő 

körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg. 

Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést 

követően tűzi ki. 

Az eljárás illetékmentes.  

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú 

városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának 

anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti 

szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni. Szükség esetén a tolmácsról az 

anyakönyvvezető gondoskodik. Kérelmükre tolmácsról a felek is gondoskodhatnak. 

 A magyarországi lakcímmel nem rendelkező fél vagy - ha a felek egyike sem rendelkezik 

magyarországi lakcímmel - az egyikük a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló 

szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a konzuli 

tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítja. 

Ha az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék 

bejelentésére irányuló eljárásban megállapítja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésének törvényes feltételei fennállnak, a határozat meghozatalát mellőzi. 

A települési önkormányzat térítésmentesen biztosítja a bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésére alkalmas hivatali helyiséget. A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, 

illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezéséről a bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem 

benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.  A jegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat 

hivatali helyiségen kívüli létesítését akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy 

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják, 

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, 

és 

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő 

körülmények bekövetkezte esetére a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas 

helyiséget jelölnek meg. 



Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a bejegyzett élettársi kapcsolat 

hivatali helyiségen kívüli létesítésénél, ha a jegyző az engedélyt megadta, és a felek a 

meghatározott feltételeket teljesítik. 

 Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 

létesítését a jegyző nem engedélyezi, e határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásának 

határideje nyolc nap. 

 

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontját a felekkel 

folytatott egyeztetést követően tűzi ki. 

Név megváltoztatása 

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az 

anyakönyvi szerv engedélyezheti. A névváltoztatást az anyakönyvi szerv jegyzi be az 

anyakönyvbe. 

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely 

anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos 

konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelmező 

aa) születési családi és utónevét, 

ab) házassági nevét, 

ac) születési helyét, 

ad) anyja születési családi és utónevét, 

ae) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, 

af) családi állapotát, 

ag) házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét és idejét, 

ah) lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, valamint ha ilyennel rendelkezik, a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti értesítési 

címét vagy azt a címet, amelyen a hatósággal kapcsolatot kíván tartani, 

ai) személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, számát és 

érvényességi idejét, 

aj)
 * 

 nemét, 

ak)
 * 

 állampolgárságát, 

b) - ha a kérelmező családi állapota férjes vagy nős - a névváltoztatással érintett házastársa 

ba) születési családi és utónevét, 

bb) házassági nevét, 

bc) születési helyét, 

bd) anyja születési családi és utónevét, 

be) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, 

c) a kérelmező kiskorú gyermeke vagy gyermekei 

ca) születési családi és utónevét, 

cb) születési helyét, 
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cc) anyja születési családi és utónevét, 

cd) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, 

ce) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájáruló nyilatkozatát, 

d) a kérelem indokolását, 

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a választott családi név nem sért személyhez 

fűződő jogot, 

f)
 * 

 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy saját, házastársa, bejegyzett élettársa, kiskorú 

gyermeke - születési vagy házassági - nevének megváltoztatását az anyakönyvi eljárásról 

szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban korábban engedélyezték-e, 

g)
 * 

 nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezett név a Ptk. névviselésre irányadó rendelkezéseit 

nem sérti. 

A születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve 

utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni. 

 

 A névváltoztatásról az anyakönyvi szerv okiratot állít ki. 

Az eljárás illetékköteles.  

 

Hazai anyakönyvezés 

 

Az elektronikus anyakönyvi bejegyzés hiányában a papír alapú anyakönyvi bejegyzést kell 

hitelesnek tekinteni. A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt 

házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt 

születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke 

és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését. A magyar állampolgár 

születését, házasságkötését, valamint - a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény 

hatálybalépését követően létesített - bejegyzett élettársi kapcsolata létesítését az anyakönyv 

akkor is tartalmazza, ha a magyar állampolgárságot a születése, házasságkötése, illetve a 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése után szerezte meg. 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 ellenőrzi, hogy a kérelmező a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásban szerepel-e. 

  A hazai anyakönyvezés iránti kérelemhez csatolni kell a külföldi anyakönyvi okiratot. Ha 

a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek 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 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. 

 

Az eljárás illetékmentes.  
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Az eljárásokat fő szabály szerint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 

szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet és  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény szabályozza.  

 


