
Anyakönyvi ügyintézés 

Az ügyintézés helye: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezető 
8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. 

Ügyleírás Születés anyakönyvezése: 
A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell 
jelenteni, a születés követő első munkanapon. A bejelentéssel 
egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, 
amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. 

Illetékesség Születés helye szerinti anyakönyvvezető 

Szükséges okiratok Jegyzőkönyv születés bejelentéséről 
A szülők személyazonosítására és állampolgársásának igazolására 
szolgáló érvényes személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, és a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa 
(lakcímkártya) 
Amennyiben a szülők házasságban kélnek, úgy a házassági 
anyakönyvi kivonat, vagy más okirat, amely tartalmazza a gyermek 
születési családi nevére vonatkozó megállapodást. 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők nem 
élnek házassági kötelékben, és az apa a gyermeket magáénak 
elismerte). 

Eljárási szabályok Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten 
kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti 
be.  
Intézeten kívüli születés esetén: 
A születést a szülők 8 napon belül kötelesek bejelenteni. Ha a 
szülésnél szakember nem működött közre, abban az esetben 
szülész-nőgyógyász orvos által kiállított – a szülés tényét 
megállapító – szakorvosi igazolást kell mellékelni.  
Ha a szülésnél orvos működött közre a szülést követő első 
munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes 
anyakönyvvezetőnél, aki kiállítja az anyakönyvezéshez szükséges 
jegyzőkönyvet. Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született 
gyermekről” nyomtatványt. 
 Az anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően azonnal 
anyakönyvezi. Ha a születés bejelentése a jogszabályban 
meghatározott adatokat nem tartalmazza, vagy azokat nem 
igazolják, az anyakönyvvezető az anyakönyvezést a hiányzó adatok 
beszerzéséig, de legfeljebb a bejelentéstől számított harminc napra 
elhalasztja. 

Eljárási illeték Az eljárás illetékmentes 

Alkalmazott 
jogszabályok 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
- Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 

  

Ügyleírás Házasságkötési szándék bejelentése: 



Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik 
települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. 
Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen 
jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik hogy 
egymással házasságot kötnek. 

Illetékesség Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési 
szándékot bejelentették. 

Szükséges okiratok - A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy 
útlevele 

- a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
bizonyítványa (lakcímkártya) 

- házasulók születési anyakönyvi kivonata 
Családi állapot igazolás: 
- hajadon, nőtlen családi állapot igazolására nem kell okiratot 

bemutatni, annak ellenőrzése az anyakönyvvezető által 
történik a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban 

-  elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság 
felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó 
házassági anyakönyvi kivonat, illetőleg jogerős bírósági 
bontóperi ítélet 

- özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti 
anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát 
megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat 

Eljárási szabályok A házasságkötési szándék bejelentésénél  a házasulók személyes 
megjelenése kötelező, melynek során jegyzőkönyv kerül felvételre. 
A házasulóknak igazolni kell személyazonosságukat és 
állampolgárságukat. A tervezett házasságkötésük törvényi 
feltételeit és az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre 
nyilatkozatot kell tenniük. A házasságkötési szándék bejelentéséről, 
a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az 
anyakönyvezető jegyzőkönyvet készít. A házasságkötés legkorábban 
a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a 
jegyzőkönyv a felvételétől számított egy évig érvényes. 
Amennyiben egy éven belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a 
szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell 
jelenteni. Különösen indokolt esetben a jegyző felmentést adhat a 
30 napos várakozási idő alól. 
A hivatali munkaidőn túli, valamint a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötést a házasulók külön kérelmére a jegyző engedélyezi. 
A hivatali munkaidőn túli, valamint a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés engedélyezésének szabályait és szolgáltatási díját a 
képviselő-testület rendeletben szabályozza. 
Külföldi állampolgáresetében: 
A külföldi házasulónak igazolni kell, hogy személyes joga szerint a 
Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya 
nincs Ennek a tanúsítványnak a kiadása céljából fel kell keresni a 
külföldi lakóhely szerinti helyhatóságot, vagy a hazája külképviseleti 



szervét. Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került 
kiállításra úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell ellátni 
Szükséges a házasuló születési anyakönyvi kivonata, és a családi 
állapotot igazoló okirata. 
Minden idegen nyelvű okiratot igazolást hiteles magyar fordítással 
kell benyújtani. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító 
és Fordításhitelesítő Iroda  (1052 Budapest, Bajza u. 52.), valamint 
külföldön a magyar képviselet konzulátusa. 
Amennyiben a külföldi fél nem ért, nem beszél magyarul, úgy a 
házasságkötési eljárás minden szakaszában tolmácsra van szükség. 
Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági 
rokona. 

Eljárási illeték A házasságkötési eljárás – beleértve a kiállításra kerülő házassági 
anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes. A hivatali munkaidőn túli 
és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének 
szabályait és szolgáltatási díját a Balatonberényi Önkormányzat 
9/2014.(VIII.29.), a Balatonmáriafürdő Önkormányzat 
10/2014.(VIII.21.) és a Balatonkeresztúri Önkormányzat 
11/2014.(VIII.13.) számú önkormányzati rendelete szabályozza. 

Alkalmazott 
jogszabályok 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
- Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet 

  

Ügyleírás Halálozás anyakönyvezése: 
Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy személyesen, vagy 
megbízás útján (temetkezési vállalkozás közbenjárásával) 
kezdeményezheti. 
A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon 
be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes 
anyakönyvezetőnél A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek 
közölnie  és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az 
anyakönyvezéshez szükségesek. 

Illetékesség Haláleset helye szerinti illetékes anyakönyvvezető 

Szükséges iratok - halottvizsgálati bizonyítvány 
- elhunyt személyazonosító igazolványa, útlevele,  
- kártya formátumú vezetői engedélye, 
- az elhunyt személyi azonosítót és lakóhelyét igazoló 

hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata 
- ha az elhunyt házas családi állapotú, akkor házassági 

anyakönyvi kivonata 
- ha az elhunyt elvált családi állapotú, akkor záradékolt 

házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírósági 
bontóperi végzés 

- ha az elhunyt özvegy családi állapotú, akkor a házastárs 
halotti anyakönyvi kivonata 



Amennyiben a temetkezési vállalat közreműködésével történik a 
haláleset bejelentése: 

- meghatalmazás 
- temettető személyi igazolványa, lakcímkártya 

 

Eljárási szabályok Amennyiben az elhunyt külföldi állampolgár volt, úgy a külföldön 
kiállított anyakönyvi kivonatokat hiteles magyar fordításban kell 
benyújtani (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – 1062 
Budapest, Bajza u. 52.) Az anyakönyvvezető az eljárás során az 
elhunyt magyar állampolgár, vagy magyarországi tartózkodási 
joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosítására 
alkalmas okmányait bevonja (személyazonosító igazolvány, útlevél, 
vezetői engedély, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, 
tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)  és 
érvénytelenítést követően továbbítja a haláleset helye szerint 
illetékes járási hivatal okmányirodájához. A bevont 
személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az 
anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a haláleset 
bejelentőjének. 

Eljárási illeték Az eljárás illetékmentes 

Alkalmazott 
jogszabályok 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 

  

Ügyleírás Anyakönyvi kivonat kiállítása: 
Az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat adható 
ki. Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa 
meghatalmazott személy kérelmezheti. Kiskorú esetében a szülők, 
vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az 
okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, 
vagy annak, akinek a jogos érdeke fűződik a haláleset tényének az 
igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja. 

Illetékesség az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető 

Szükséges iratok - kérelmező személyazonosító igazolványa vagy vezetői 
engedélye, vagy útlevele 

- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatóági 
bizonyítványa (lakcímkártya) 

- amennyiben meghatalmazás útján kérelmezik a kivonatot, 
úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás 

Eljárási illeték Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (5) bekezdése 
alapján illetékmentes 

  

Ügyleírás Születési név megváltozatása 

 A születés név két részből áll: születési családi névből és utónévből. 
A magyar jog szerint a születési családi név egy vagy kéttagú. A 
kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy 



két utónevet lehet.  

Illetékesség  A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely 
települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt nyújthat be 
kérelmet. 

Szükséges okiratok - kérelmező személyazonosító igazolványa, vagy útlevele 
- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

bizonyítványa (lakcímkártya) 
- kérelmező születési anyakönyvi kivonata 
- amennyiben élő személy családi nevének viselését kérik, az 

érintett személy hozzájárulása, elhalt személy családi 
nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat 
szükséges 
 

Eljárási szabályok Magyar állampolgár születési családi és utónevének 
megváltoztatását – kérelmére – a központi szerv engedélyezeti. A 
születési névváltoztatási kérelem felvételétől számított 5 napon 
belül továbbításra kerül a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályához. Külföldön élő magyar 
állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt 
benyújtható a kérelem. A születési név megváltoztatása után az 
okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodni kell. 

Eljárási illeték A kérelem illetéke 10.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell 
leróni. Ismételt névváltozatási kérelem illetéke: 50.000.- Ft. 

Alkalmazott 
jogszabályok 

Az anyakönyvi eljárás szóló 2010. évi I. törvény 
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 
 

  

Ügyleírás Házassági név megváltoztatása: 
A házassági név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi 
bejegyzés alapján megilleti. A házasulandók a Polgári 
Törvénykönyvben felsorolt házassági névviselési formák közül 
választhatnak. 
A házassági névviselési formát a Polgári Törvénykönyv szabályainak 
megfelelően lehet módosítani a házasság fennállása alatt, vagy 
annak megszűnése után. A házassági névviselés módosítása után a 
okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodni kell. 

Hatáskör, 
illetékesség 

A házassági név módosítására irányuló eljárást az ország bármelyik 
települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt, valamint 
külföldön élő állampolgár esetében bármelyik hivatásos konzuli 
tisztviselő előtt lehet kezdeményezni. Az eljárás lefolytatására a 
házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik 
hatáskörrel. 

Szükséges okiratok - kérelmező személyazonosító igazolványa, vagy útlevele 
- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

bizonyítványa (lakcímkártya) 
- házassági anyakönyvi kivonat 



- elvált családi állapot esetén záradékolt házassági anyakönyvi 
kivonat, vagy a házasság felbontását igazoló jogerős bírósági 
ítélet 

- özvegy családi állapot esetén a házastárs halotti anyakönyvi 
kivonata 

Eljárási illeték A házassági névmódosítás illetéke: 3.000.- Ft, melyet illetékbélyeg 
formájában kell leróni. A házassági anyakönyvi kivonat kiállítása 
illetékmentes. 

Alkalmazott 
jogszabályok 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Az anyakönyvi eljárás szóló 2010. évi I. törvény 
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 
 

  

Ügyleírás Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: 
Ha a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának 
tekinteni, akkor a gyermekre teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozatot lehet tenni. Apai elismerő nyilatkozatot lehet 
megszületett, illetve már megfogant, de még meg nem született 
gyermekre (méhmagzat) tenni. 

Illetékesség Apai elismerő nyilatkozat az ország bármelyik települési 
önkormányzat anyakönyvvezetője, gyámhatóság, konzuli tisztviselő 
előtt tehető. Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. 

Szükséges okiratok - szakorvosi bizonyítvány (amely tartalmazza az anya adatait, 
fogamzás és születés feltételezett időpontját) 

- szülők érvényes személyazonosító igazolványa, vagy útlevele 
- szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa (lakcímkártya) 
- az anya elvált vagy özvegy családi állapotának igazolása 

(záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági 
ítélet, vagy halotti anyakönyvi kivonat) 

- gyermek születési anyakönyvi kivonata (megszületett 
gyermekre tett nyilatkozat esetében 

Alkalmazott 
jogszabályok 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Az anyakönyvi eljárás szóló 2010. évi I. törvény 
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 
 

 


