
Változások az anyakönyvi ügyintézésben 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése következtében 2014. július 
1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra kiterjedő elektronikus 
anyakönyvi rendszer. 
Ezt követően anyakönyvi kivonat csak az elektronikus anyakönyvben szereplő eseményekről 
állítható ki. A rendszer üres adatbázissal kezdte meg működését, ami annyit jelent, hogy 
bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető anyakönyvi kivonat, de az anyakönyvi kivonat 
kiállítása azonnal, csak az anyakönyvi esemény helyén teljesíthető az alap adatok berögzítése, 
és a kérelem berögzítése után.  A rögzítési idő eseményenként kb 30 percet vesz igénybe. 
Nem az anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése, haláleset) helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél igényelt anyakönyvi kivonat 
esetén, a kérelmet átvevő anyakönyvvezető megkeresi az anyakönyvi esemény helye szerint 
illetékes anyakönyvvezetőt, aki a papíralapú anyakönyv alapján rögzíti az elektronikus 
anyakönyvben az anyakönyvi eseményt. 
Természetesen a 2014. július 1-jétől történt anyakönyvi események és azok változásai már 
csak az elektronikus anyakönyvben szerepelnek. 

  

Születés anyakönyvezése 

Kál nagyközség közigazgatási területén történt születést személyesen kell bejelenteni a 
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a szülőknek, vagy a szülésnél közreműködőnek. 

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás 
megtörtént a szülés után. 

A születés bejelentéséhez szükséges közokiratok, ill. okmányok: 

 Tervezett intézeten kívüli születés esetében a rendeletben meghatározott felelős 
személy által a születés tényéről kiállított igazolás. 

 Ha az intézeten kívüli születésnél felelős személy nem volt jelen (nem tervezett 
intézeten kívüli születés) - az anya vizsgálatát követően - a szülész-nőgyógyász 
szakorvos által utólagosan kiállított igazolás. 

 A szülők személyazonosítására alkalmas okmánya, lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa. 

Amennyiben a szülők házasságban élnek: 

 A szülők házassági anyakönyvi kivonata. 

Abban az esetben, ha a szülők nem élnek házasságban: 

 az anya személyi azonosításra alkalmas okmánya, lakcímét igazoló hatósági 
igazolványa, 

 amennyiben történt az apa részéről elismerés a születendő gyermekre a teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozat, 

 ha az anya családi állapota elvált a házasság megszűnését igazoló záradékolt házassági 
anyakönyvi kivonat, 



 özvegy családi állapot esetén az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonata, vagy 
záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, 

 hajadon családi állapotot nem szükséges külön igazolni. 

  

A családi állapot igazolásához szükséges anyakönyvi kivonatok bemutatása az anyakönyvezés 
elősegítése érdekében történik. Amennyiben nem áll rendelkezésre, külön erre a célra 
kiváltani nem szükséges. 

Házassági szándék bejelentése 

A házasulóknak házasságkötési szándékukat együtt és személyesen kell bejelenteni. Igazolni 
kell személyazonosságukat, állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes 
előfeltételeit. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, 
ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 1 évig érvényes. Jogszabályban 
meghatározott esetekben az Önkormányzat jegyzője a kötelező 30 napos várakozási idő alól 
felmentést adhat. 

Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések esetében a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az Önkormányzat pénztárában 5.000,- forint mértékű díjat kell fizetni. 
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás díja 10.000,- forint. 

  

A bejelentéshez szükséges iratok: 

  érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, 
  a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), 
  születési anyakönyvi kivonatok, 
  családi állapot igazolására (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság 

felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot 
esetén a volt házastárs halottai anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát 
tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Hajadon vagy nőtlen családi 
állapotot nem kell igazolni.). 

Külföldi állampolgárok esetében továbbá szükséges még: 

 tanúsítvány, amely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes 
személyazonosító adatait, nemét, lakcímét állampolgárságát, családi állapotát, és azt a 
tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésnek törvényes akadálya 
nincs. 

 Amennyiben a tanúsítvány tartalmazza a családi állapotot, azt külön okmánnyal nem kell 
igazolni! 

Az okmányokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni. A fordítás akkor tekinthető 
hitelesnek, ha azt az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul fordította és 
hitelesítette. 



A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell. Amennyiben az okiratok kölcsönös 
elfogadhatósága tárgyában nincs kétoldalú egyezményünk az illető országgal, akkor 
szükséges a benyújtandó okiratokra az ott működő magyar külképviselet részéről történő 
konzuli felülhitelesítés. 

Ha az adott állam részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy 
konzuli hitelesítésének mellőzéséről szóló hágai ("APOSTILLE") egyezménynek a külföldi 
hatóság által kiállított tanúsítványt, illetve okiratot valamilyen szintű felettes szerv kell, hogy 
felülhitelesítse, "Apostille"-el lássa el. 

Amennyiben a külföldi állampolgár a magyar nyelvet nem beszéli, tolmács közreműködése 
szükséges. Tolmácsról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 

  

Magyar állampolgár házasságkötése külföldön 

A tervezett házasságkötés szerinti állam illetékes hatóságánál kell érdeklődni arról, hogy 
milyen okmányokat kell benyújtani. Meg kell tudni, hogy milyen fordítást fogadnak el, 
kérnek-e valamilyen felülhitelesítést a magyar okiratokra, mert ez országonként eltérő lehet. 
Házassági tanúsítvány kiállítására nem kerül sor. Amennyiben a tervezett külföldi 
házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető (más szerv) azt kéri az illetékes magyar 
konzuli tisztviselő e tényről igazolást ad ki. 

Haláleset bejelentése 

Az eljárást a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél kezdeményezi az elhunyt 
hozzátartozója. 

Anyakönyvezéshez szükséges okmányok: 

     halottvizsgálati bizonyítvány, "haláleset bejelentéséről" készült jegyzőkönyv, 
     az elhalt személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája,  jogosítványa, 

(amennyiben érvényes) 
     útlevele, (amennyiben érvényes) 
     a bejelentő személy személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája 

Az anyakönyvezés elősegítése érdekében, amennyiben a halálesetet bejelentő személy 
rendelkezésére áll, illetve annak beszerzése megoldható: 

 az elhalt személy születési anyakönyvi kivonata,  családi állapotát igazoló okmány 
(özvegy családi állapot esetén az lehet házastárs halotti anyakönyvi kivonata, elvált 
családi állapot esetén jogerős bírói ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi 
kivonat. Ez utóbbi a házasságkötés helye szerinti anyakönyvi hivatalban szerezhető 
be). 

 A haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére át kell adni az elhalt magyar 
állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély), személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági 
igazolványát. Az anyakönyvvezető az okmányokat bevonja. 



Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági, halotti) kiállítása 

2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra kiterjedő 
elektronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer üres adatbázissal kezdi meg működését, ami 
annyit jelent, hogy bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető anyakönyvi kivonat, de az 
anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal csak az anyakönyvi esemény helyén teljesíthető. Nem 
az anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
haláleset) helyén igényelt anyakönyvi kivonat esetén az anyakönyvvezető megkeresi az 
anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt, aki a papíralapú anyakönyv 
alapján rögzíti az elektronikus anyakönyvbe az anyakönyvi eseményt. 

2013. március 1-je után nem jegyezhető be az anyakönyvbe a doktori cím. Az 
anyakönyvekben korábban bejegyzett doktori címek sem szerepeltethetőek az anyakönyvi 
kivonatokban. 

Az anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke 2000 forint, amit illetékbélyegben kell leróni. A 
személyazonosító igazolvány kiállításához kiadott anyakönyvi kivonat is illetékköteles. 

Csak az illetéktörvényben meghatározott esetekben állítható ki az anyakönyvi kivonat 
illetékmentesen. 

  

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – 
a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni. 

A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok  

A gyermek megszületése előtt: 

 a nagykorú szülők  együttes, személyes jelenléte, 
 érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
 az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló 

jogerős  bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat ) 
 terhes gondozási kiskönyv 
 szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a a születés várható időpontját 

tartalmazva. 

A gyermek megszületése után:  

 a nagykorú szülők  együttes, személyes jelenléte, 
 érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
 az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló 

jogerős bírósági ítélet , özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat ) 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

Hatósági bizonyítvány 



Hatósági bizonyítvány kiállítását olyan adatok igazolására kérheti az ügyfél, melyeket az 
anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de azok az anyakönyvben szerepelnek. Ilyenek például a 
vallás, nemesi címek, rangok, az anyakönyvi esemény időpontjában meglévő és az 
anyakönyvbe bejegyzett lakcím, foglalkozás. 

A hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke 3000 forint, amit illetékbélyegben kell leróni. 

  

Születési név megváltoztatása 

A születési név megváltoztatását - kérelemre - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter 
engedélyezheti. 

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani az 
anyakönyvvezetőnél, a helyben kapott formanyomtatványon, külföldön élő magyar 
állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél. 

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú 
gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név 
megváltoztatásához. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szülő felügyeleti jogát 
megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 

14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása is szükséges. 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési 
helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, 
továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, értesítési címét, 
személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és 
érvényességi idejét; 

 amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa 
személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja 
születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét; 

 a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, 
születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában 
születési idejét; 

 a kérelem indokolását; 
 nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési családi vagy utónevének 

megváltoztatását - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban engedélyezte-e. 

Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve 
utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni. 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, 
akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti. 

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. 



Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden 
nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. 

Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására 
irányuló kérelem illetéke 50 000 forint. 

Az anyakönyvvezető a kérelmet 8 napon belül felterjeszteni. 

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje - ha törvény eltérően 
nem rendelkezik - 45 nap. 

Amennyiben a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől 
számított 15 napon belül kell kibocsátani. 

A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki. Akinek a 
névváltoztatását a miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és 
köteles viselni! 

A névváltoztatási eljárásban fellebbezési lehetőség nincs. Akinek a jogát sérti a döntés, 
bírósághoz fordulhat keresettel. 

  

A házassági névviselési forma megváltoztatása 

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az 
érintett kérelmére módosítható. 

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti 
anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem előterjeszthető bármelyik anyakönyvvezetőnél. 

A házassági névviselési forma megváltoztatása iránti kérelem illetéke 5 000 forint. 

Az eljárás ügyintézési határideje 21 nap. 

A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a 
lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél nyújtja be a kérelmet, akkor az anyakönyvvezető 
megküldi, azt a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek. 

Ha a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető a kérelmet teljesíti, a változást a házassági 
bejegyzésnél átvezeti. Új, záradékolt házassági kivonatot állít ki a kérelmező részére. 

A változást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti. 

Magyar állampolgárság megállapítása 

Az ügyfél, aki hitelt érdemlően nem tudja igazolni magyar állampolgárságát, vagy felmerül 
annak lehetősége - habár ő külföldi állampolgár -, hogy magyar állampolgársággal is 
rendelkezik, állampolgárságát vizsgálni kell. 



Az ügyfél kérésére a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága 
állampolgársági bizonyítványt állít ki. 

A kérelmet 2013. március 1-jétől a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalainál lehet benyújtani. Csak a járási hivatal székhelyén, továbbá olyan járási 
hivatalban, ahol okmányiroda működik. 

Az eljárás illetéke 3000 forint. 

Az állampolgársági bizonyítvány érvényességi ideje 3 év. 

  

Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 

Magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését, halálesetét 
Magyarországon anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely 
anyakönyvvezetőnél benyújtható. Az eljáráshoz szükséges a hiteles magyar fordítással ellátott 
külföldi anyakönyvi okirat. Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldi 
okiratokat - a kiállítás hely szerinti államban működő magyar konzuli tisztviselő által ellátott - 
diplomáciai felülhitelesítéssel kell benyújtani. 

Kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele, ha a gyermek házasságból 
született a szülők házasságának hazai anyakönyvezése is, ha a szülők vagy azok egyike 
magyar állampolgár. 

Egyszerűsített honosítási eljárás 

2013. március 1-jétől honosítási kérelmet csak a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalainál lehet benyújtani. Csak a járási hivatal székhelyén, továbbá 
olyan járási hivatalban, ahol okmányiroda működik. 

Hozzánk legközelebb álló okmányiroda Füzesabony Rákóczi u. 48. sz. alatt működik. 

Megváltoztak a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok is. 

A nyomtatványokat az egyszerűsített honosítás honlapjáról (www.allampolgarsag.gov.hu) 
lehet letölteni. 

Egyszerűsített, kedvezményes honosítási eljárást kérhet: 

 a Magyarországon élő (függetlenül az itt tartózkodás időtartamától és jogcímétől), a 
szomszédos államokban élő és a nyugat-európai, tengeren túli kérelmező egyaránt. 

 Nem kell igazolni a lakhatás és megélhetés feltételeit (az itt élőnek sem). Alkotmányos 
alapismeretből sem kell vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelvtudás. 

 Az állampolgársági kérelmet benyújtani csak személyesen lehet. Korlátozottan 
cselekvőképes, cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő terjesztheti 
elő a kérelmet. 



Kedvezményes honosításra az a személy jogosult, aki a következő (együttes) feltételeknek 
maradéktalanul megfelel: 

     maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi 
származását (a magyarországi származás "valószínűsítése" csak a csángókra 
vonatkozik), 

     magyar nyelvtudását igazolja, 
     a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, 
     honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. 

2013.március 1-jétől kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár is, aki 
magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban 
és közös gyermekük született. 

Az öt vagy tíz év megléte nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás. Elegendő, ha a 
kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs. 

Ebben az esetben is feltétel, hogy a kérelmező: 

     a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, 
     honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. 
     magyar nyelvtudását igazolja. 

Az egykori magyar állampolgárság igazolására elfogadható okiratok: 

     állami vagy egyházi anyakönyvből kiállított születési, házassági, halotti anyakönyvi 
kivonat, 

     egykori állampolgársági bizonyítvány, 
     honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, 
     névváltoztatási okirat, 
     korabeli magyar katona- vagy zsoldkönyv, 
     magyarországi kárpótlási határozat, 
     útlevél, 
     személyi igazolvány, 
     munka- vagy cselédkönyv, 
     lakcímbejelentő lap, 
     illetőségi bizonyítvány. 

A magyarországi származás valószínűsítésére elfogadható okiratok: (Kizárólag a csángókra 
vonatkozik, akiknél teljes mértékben kizárt a felmenők egykori magyar állampolgárságának 
igazolása). 

     saját, vagy felmenőik anyakönyvi okmánya, amelyből a családi név és a születési 
hely alapján valószínűsíthető a magyarországi származás. A valószínűsítést 
elősegítheti még: 

     magyar iskolalátogatási igazolás, 
     római katolikus egyházhoz tartozást igazoló dokumentum. 

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsoltat, azaz a családi ág végig 
követhető legyen! (Aki olyan területen született, amely 1938 és 1945 között Magyarországhoz 



tartozott, arról vélelmezhető, hogy volt ebben az időszakban magyar állampolgár. Például, ha 
valaki 1931-ben Kolozsváron született, az volt magyar állampolgár, tehát ilyen esetekben a 
leszármazást nem kell 1921-ig visszavezetni). 

A kérelemhez mellékelni kell még: 

     1 db igazolványképet (külföldön élő kérelmezők esetében), 
     2 db igazolványképet (magyarországi lakóhellyel rendelkezők esetében), 
      személyi igazolvány kiállításához szükséges adatlapot (csak magyarországi 

lakóhellyel rendelkezők). 

A kérelemhez eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni a saját születési és családi 
állapotot igazoló okiratot. 

A magyar származást igazoló eredeti vagy hiteles másolatban bemutatott iratokról az átvevő 
ügyintéző másolatot készít és azt továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felé. 

Névmódosítási kérelem 2013. március 1-től a honosítási kérelem részét képezi. 

  

A kérelem arra nyújt lehetőséget, hogy a kérelmező a magyar állampolgárság 
megszerzésével együtt: 

     visszanyerje saját, vagy felmenői egykori magyar családi nevét, 
     a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemre utaló végződést a nevéből 

elhagyja, 
     utónevének magyar megfelelőjét kérje. 
     elhalt anyja utónevének magyar nyelven történő anyakönyvezését 

A magyar nyelvtől és névviseléstől idegen névelem (pl. az egyes szláv nyelvekben - orosz, 
ukrán, belorusz - szokásos apai név) vagy nemre utaló végződés (-ová, -a) elhagyható a 
névmódosítás keretében. 

A külföldön anyakönyvezett utónév magyar megfelelőjeként csak a Magyar Tudományos 
Akadémia által elismert utónévkönyvben megjelölt utónév fogadható el. 

A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével lép hatályba. 

Fordítás és hitelesítés 

A Magyarország területén hiteles fordítást, fordításhitelesítést, idegen nyelvű okiratról hiteles 
másolatot az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) készíthet. Cím: 
Budapest, VI. Bajza u. 52. Kirendeltsége van Egerben is. 

Az egyszerűsített honosításukat kérelmezők magyar állampolgárság megszerzésének 
elősegítése érdekében az OFFI Zrt az anyakönyvi kivonatok magyar nyelvre történő hiteles 
fordítását egységes 



Az okiratok fordítását alapesetben 5 munkanap alatt készíti el, ennél rövidebb vállalási idő 
mellett 100%-os sürgősségi pótdíjat kell fizetni. 

Az OFFI Zrt. az ügyfél kérelme alapján vállalja az általa lefordított okiratok díjmentes 
záradékkal történő ellátását, amelyben feltünteti azt a magyar nevet, amely az ügyfél részére 
névmódosítási eljárásban a benyújtott okiratok alapján megadható. 

Hiteles fordításnak elfogadható a fordítás, ha annak készítésére feljogosított külföldi hatóság, 
szerv vagy személy (bírósági tolmács, közjegyző) készítette, amelynek országával az okiratok 
kölcsönös elfogadását jogsegélyegyezmény vagy viszonossági gyakorlat biztosítja. 

  

A hazai anyakönyvezés 

A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek 
(születés, házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének) bejegyzése egy 
központi anyakönyvbe. 

A hazai anyakönyvezés alapirata lesz a külföldi születési, és házassági anyakönyvi kivonat, 
illetve a házassági esetleges megszűnését igazoló okirat, így azok a magyar állampolgárság 
megszerzése után is a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal irattárában maradnak. 

A magyar nyelvtudás ellenőrzése a kérelem átvételekor történik. 

Az eljárási határidő 3 hónap, de ebbe az időtartamba nem számít bele: 

 a hiánypótlásra felhívástól, annak teljesítéséig terjedő idő, 
 az eljárás felfüggesztésének időtartama (amikor a döntés olyan kérdés elbírálásától 

függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik), 
 az állampolgárságot érintő adat vagy okirat más hatóságtól történő beszerzése, 
 a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama. 

Tényleges választ a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után lehet várni. 

Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az egyszerűsített eljárásban továbbra is 
kedvezményesen honosított vagy visszahonosított személy által a kérelem benyújtásakor 
megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője előtt történik. 

Az állampolgársági eskü időpontjáról az anyakönyvvezető értesíti a honosított személyt. 

2013. március 1-jétől megszűnik az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére nyitva 
álló határidő meghosszabbításának lehetősége, azt az eskü letételére való felhívás közlésétől 
számított egy éven belül (jogvesztő határidő) kell letenni! 

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi 
meg. 

Személyi igazolványt csak a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
honosított vagy visszahonosított személy kaphat. 



Külföldi lakóhellyel rendelkező honosítottak lakcímet és személyi azonosítószámot igazoló 
hatósági igazolványt kapnak. 

Magyar útlevél nem jár automatikusan a magyar állampolgárság megszerzésével. A magyar 
útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság. Az útlevelet külön eljárásban kell 
igényelni, ha a kérelmező letette az állampolgársági esküt és megkapta a honosítási okiratot. 

 


