
ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN TÁJÉKOZTATÓ

Anyakönyvezés:  Az  anyakönyvvezető  a  születést  és  a  halálesetet  a  bejelentést  követően 
azonnal, a házasságot pedig annak létrejöttekor anyakönyvezi.

1. Születés anyakönyvezése

A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik. 
A születést legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Ha a szülés intézetben 
történt, az intézet vezetője, ha intézeten kívül történt, a szülők vagy a szülésnél közreműködő 
orvos jelenti be. Ha a szülésnél nem orvos működött közre, a bejelentésre kötelezett 8 napon 
belül köteles bejelenteni.

Szükséges iratok:
 orvosi igazolás a gyermek születéséről
 szülők  házassági  kivonata  vagy  közjegyző  előtt  létesített  bejegyzett  élettársi 

kapcsolat kivonata
 szülők személyazonosító igazolványa / vagy útlevele és lakcímigazolványa

Ha a szülők nem házasok:
 teljes  hatályú  apai  elismerő  nyilatkozat,  melyet  anyakönyvvezetőnél  vagy 

gyámhatóságnál tehetnek a szülők, a gyermek születése előtt vagy után. Ha az apai 
elismerő  nyilatkozatot  a  gyermek  születése  előtt  teszik,  a  szülés  feltételezett 
időpontját szakorvos által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni.

 Szükséges továbbá:
                 Elvált és / vagy özvegy családi állapot esetén: válás/haláleset tényét tartalmazó 
                 házassági anyakönyvi kivonat.  
       

2. Házasságkötés  

A házasságkötés az emberi élet egyik legnagyobb állomása. 
Házasságkötési szándékot az előtt az anyakönyvvezető előtt kell bejelenteni, ahol házasságot 
kívánnak  kötni.  A  házasságkötésre  való  bejelentkezés  az  esküvő  előtt  már  6  hónappal 
korábban megtörténhet, - a bejelentkezéstől számítva leghamarabb 30 nap elteltével köthető 
meg a házasság.

Kik köthetnek házasságot?  
Magyarországon  házasságot  csak  férfi  és  nő  köthet.  Külön  engedély  nélkül  minden 
cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár. A 16 és 18 év közötti 
fiatalok  házasságkötéséhez  gyámhatósági  engedély  szükséges,  mely  a  kiskorú  állandó 
lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságnál szerezhető be. Magyar állampolgár 16 éves kor 
alatt törvényes házasságot nem köthet.



Szükséges iratok:

 érvényes személyi igazolvány, lakcímigazolvány
 születési anyakönyvi kivonat 
 elvált családi állapot esetében az utolsó megszűnt házasság felbontásáról szóló jogerős 

bírósági ítélet bemutatása szükséges. 
 özvegy családi állapot esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonatának be-

mutatása szükséges.

Házasságkötés előtti teendők

A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be - legkorábban 6 hónappal, de min. 
az esküvőt megelőzően 30 nappal -, erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. (A 30 
napos várakozási idő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat.
A  felmentési  kérelmet  az  anyakönyvvezetőnél  kell  benyújtani,  2200.-  Ft.  értékű 
okmánybélyeggel ellátva.)
A  házasulók  nyilatkoznak  arról,  hogy  egymással  házasságot  kívánnak  kötni  és  legjobb 
tudomásuk  szerint  házasságkötésüknek  nincs  törvényi  akadálya.  Nyilatkoznak  továbbá  a 
házasságkötés  utáni  névviselésről,  és  megállapodnak  a  születendő  gyermekek  családi 
nevében.

Kivel nem lehet házasságot kötni?

Egyenes-ági rokonnal, testvérekkel, testvérek egyenesági, vér szerinti leszármazóival, a volt 
házastárs egyenesági rokonával, valamint örökbe fogadó az örökbe fogadottal.

Költségek

A községben a szolgáltatás amennyiben munkaidőben történik a házasságkötés, ingyenes. A 
házasság  munkaidőn kívüli létesítése esetén  5.000,- Ft összeget,  valamint a közreműködő 
anyakönyvezető számára bruttó 5.000,- Ft díjazást kell megfizetni.

Helyszínek

Varsányban a házasságkötések a Közösségi Házban történnek.

Külső helyszínen

A  külső helyszínen házasságot kötni csak a jegyző  előzetes engedélyével – indokolt esetben 
–  lehet.  Kizárólag  abban  az  esetben  engedélyezhető,  amennyiben  a  külső  helyszínen  az 
anyakönyv védelme biztosított, továbbá, ha a kérvényezett helyszínen alkalmasak és méltóak 
a körülmények. 
Külső  helyszínen  tartandó  házasságkötés  esetében  a  házasulóknak  gondoskodni  kell  az 
anyakönyv és az anyakönyvvezető helyszínre, majd a házasságkötést követően a Hivatalba 
történő  szállításáról,  a  rendezvény  megfelelő  hangosításról,  illetve  egyéb  feltételek 
megteremtéséről.



Házasságkötés után a férj és a feleség házassági nevének lehetséges formái:

A házassági név választásánál segítséget nyújt az anyakönyvvezető.

Kiskorúak házasságkötése

Kiskorúak  házasságkötése  előtt  a  lakóhely  szerint  illetékes  Gyámhatóságtól  előzetes 
házasságkötési engedélyt kell kérni. A Gyámhatóság által kiadott házasságkötési engedély a 
kiadásától számított hat hónapig érvényes.

Külföldi állampolgár házasságkötése  

Külföldi állampolgár a házasságkötési szándékát – az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, 
anyakönyvvezető)  előtt  tett,  hitelesített  és  hiteles  magyar  nyelvű  fordítással  ellátott 
nyilatkozatával – írásban is megteheti.

Tanúsítványt  kell  hoznia  a  külföldi  hatóságtól  arról,  hogy  hazája  törvényei  értelmében 
házasságot  köthet.  A tanúsítványt  kiállíthatja  a  külföldi  állam vagy  annak Magyarországi 
képviselete. A házasság csak abban az esetben köthető meg, ha annak sem a külföldi, sem a 
magyar jog szerint nincs akadálya. 
A  külföldi  fél  állampolgárságát  útlevéllel,  személyi  igazolvánnyal  vagy  állampolgársági 
bizonyítvánnyal igazolhatja.
Azonos állampolgárságú – nem magyar – házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, 
Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek.

A házasságkötés során a házasuló anyanyelvét használhatja. Amennyiben a házasulók, tanúik 
vagy az anyakönyvvezető közül egy vagy több személy nem beszéli a többiek által beszélt 
nyelvet,  tolmácsot  kell  alkalmazni.  Tolmácsról  a  házasulandó  feleknek  kell  gondoskodni. 
Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.

Házassági tanú

Házassági  tanú  lehet  minden  nagykorú  és  cselekvőképes  személy,  aki  érvényes  személyi 
igazolvánnyal  rendelkezik.  Külföldi  állampolgárságú tanú esetén útlevélre,  és amennyiben 
nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség.
Nem lehet tolmács a házasuló és egyenesági rokona.
A tanú felkéréséről és a házasságkötésen való megjelenéséről a házasulók gondoskodnak.

3. Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolatot két 18. életévét betöltött, azonos nemű személy létesíthet. A 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. Az élettársi 
kapcsolat létesítését megelőző eljárás, tanúsítvány iránti kérelem ill. felmentési kérelem és a 
szükséges  iratok  megegyeznek  a  házasságkötési  eljárásban  előírtakkal.  A  házastársak 
névviselésére  vonatkozó  rendelkezések  nem  alkalmazhatók  a  bejegyzett  élettársakra.  A 
bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létrehozásának  időpontját  az  anyakönyvvezető  a  felek 
kívánságát  figyelembe  véve  tűzi  ki.  (Körzetközpont  anyakönyvvezetőjénél,  <Szécsény> 
lehetséges)



4. Haláleset anyakönyvezése 

A haláleset anyakönyvezése a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban történik 
meg. A halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Az intézetben 
történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.

Szükséges iratok:

 halott-vizsgálati bizonyítvány
 hamvasztás esetén az ÁNTSZ hozzájárulása
 az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata / vagy közjegyzői okirat bejegyzett 

élettársi   kapcsolatról
 elvált elhunytnak a válásról szóló jogerős bírósági végzés vagy záradékolt 

házassági anyakönyvi kivonat
 özvegy családi állapotú elhunytnak a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 az elhunyt személyi igazolványa, lakcímigazolványa, vezetői engedélye, útlevele, 

tartózkodási engedélye

Anyakönyvezésre  a  felsorolt  iratokat  az  elhunyt  hozzátartozója  viheti  be  az  Anyakönyvi 
Hivatalba, a bejelentésről jegyzőkönyv készül. 

5. Anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke

Születés,  házasságkötés,  haláleset,  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  anyakönyvezése esetén  az 
első alkalommal illetékmentes az anyakönyv kiállítása.

A továbbiakban 2000.- Ft illeték megfizetése ellenében kerül kiállításra anyakönyvi kivonat 
másolat.  (Kivéve:  személyi  igazolvány kiadásához,  haláleset,  születés  anyakönyvezéséhez, 
örökbefogadáshoz, szükséges anyakönyvi kivonat)

Az  anyakönyvi  eljárásokban  az  illetéket  illetékbélyegben  kell  leróni.  Hivatalunk 
illetékbélyeget nem forgalmaz, a Postahivatalban lehet megvásárolni. 

6. Családi ünnepségek

Kérhető  25  illetve  50  éves  házassági  évfordulók  megünneplése,  névadó  ünnepségek 
lebonyolítása, melyek szintén a házasságkötő teremben kerülnek megrendezésre.

7. Hazai anyakönyvezés

Magyar  állampolgár  külföldön  történt  születésének,  házasságkötésének,  elhalálozásának, 
bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítésének  hazai  anyakönyvezése  a  IRM  BÁH 
Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvezési Osztályának (Bp. XI., Budafoki út 60. 
A. ép.) hatáskörébe tartozik. A hazai anyakönyvezést a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél, 
külföldön a magyar  külképviseleti  hatóságnál  lehet  kérni.  Bővebb felvilágosítás  kérhető  a 
hivatalban.       



8. Névviselés, névhasználat

Névmódosítás

Anyakönyvvezetői hatáskörben:
Házassági  név  módosítására  –  a  házasság  alatt,  illetve  a  házasság  megszűnése  után  –  a 
házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes. / A kérelmet be lehet nyújtani a 
lakóhely  szerinti  anyakönyvvezetőhöz  is,  aki  továbbítja  a  házasságkötés  helye  szerinti 
anyakönyvvezetőnek./
A névmódosítás illetéke 5000.- Ft. Amennyiben a feleség vagy a férj visszaveszi születési 
nevét, és a házasság fennáll,  mindkettejük közös megállapodása is szükséges a gyermekek 
születési családi nevére vonatkozóan.

Névváltoztatás

Családi és utónevek változtatása csak miniszteri engedéllyel történhet.
A névváltoztatás iránti kérelmet a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell benyújtani . Az 
anyakönyvvezető az adatok egyeztetése és a kérelmező aláírásának hitelesítése után továbbítja 
a kérelmet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz.  
A névváltoztatási kérelem illetéke 10.000.- Ft, az eljárás ügyintézési határideje 60 nap.

Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az illetéket minden nagykorúnak 
külön-külön kell megfizetni. A névváltozás a kiskorúakra is kiterjed, kivéve ha azt nem kérik. 
A névváltozás a nagykorúakra csak akkor terjed ki, ha azt kérik.

A miniszter  által  megváltoztatott  név ismételt  megváltoztatására  irányuló  kérelem illetéke 
30.000,- Ft .

Névváltoztatási  okirat  másolat  illetéke  1.000,-  Ft,  másolat  csak  az  IRM  Anyakönyvi 
Osztályától kérhető.

9. honosítás, visszahonosítás, állampolgárság  

Honosításról, visszahonosításról kérésre tájékoztatást nyújt az anyakönyvvezető.

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál engedéllyel rendelkező anyakönyvvezetők:

 Bárány Bernadett
 Bárány Erzsébet
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