Ügyleírás:

Születés anyakönyvezése

Illetékeség:
Szükséges okiratok:

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be
kell jelenteni a születést követő első munkanapon. A
bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja
mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez
szükségesek.
születés helye szerinti anyakönyvvezető
Jegyzőkönyv születés bejelentéséről
Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy
érvényes útlevele) és személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági bizonyítványa
Külföldi állampolgár (aki nem rendelkezik bevándorolt,
letelepedett státussal) útlevele, és – amennyiben az anya
házasságban él – a külföldi házassági okirat hitelesített magyar
nyelvű fordítása; ha az anya családi állapota hajadon, a családi
állapotát igazoló okirat szintén hitelesített magyar nyelvű
fordításban,ha az anya elvált, a házasságot és annak
megszűnését igazoló külföldi okirat hitelesített magyar nyelvű
fordítása (Figyelem! Csak az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő
Iroda
fordítása
fogadható
el)
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat (amennyiben a szülők
nem élnek házassági kötelékben, és az apa a gyermeket
magáénak elismerte)

Az ügyet intéző osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és rendje:

Ügyintézés határideje és
díja:

Házassági anyakönyvi kivonat, vagy más okirat, mely
tartalmazza a gyermek születési családi nevére vonatkozó
megállapodást (amennyiben a szülők a házasságban saját
nevüket viselik)
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. szoba
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
Szerda: 7.30 – 18.00
azonnal, illetékmentes

Az alkalmazott
jogszabályok:

Egyéb fontos tudnivalók:

1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról
1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar
állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására
1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról valamint a végrehajtására kiadott
149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az
egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal
kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a
rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről
A gyermek születésének anyakönyvezéséhez a szülők
házassági anyakönyvi kivonata - amennyiben az nem áll
rendelkezésre -, a házasságkötés helye szerint illetékes
anyakönyvvezetőtől, illetve külföldön történt házasságkötés
esetén a BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai
Anyakönyvi Osztálya 1903 Budapest Pf. 314/24 címéről
illetékmentesen szerezhető be.
2006. január 1-től a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött
polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a
nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. születési év betöltése után
könnyebb legyen a fiatalok életkezdése. Bővebben:
www.babakotveny.hu

Ügyleírás:

Halálozás anyakönyvezése
A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első
munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes
anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a
bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az
adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Illetékesség:
Szükséges okiratok:

Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy személyesen, vagy
megbízás útján – temetkezési vállalat közbenjárásával –
kezdeményezi. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési
vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon
kívül csatolni kell a hozzátartozó írásos, szabályszerű
meghatalmazását.
Az eljárás - beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat” első
ízben történő kiállítását -, illetékmentes.
Az anyakönyvvezető az eljárás során az elhalt magyar
állampolgár, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal
rendelkező elhalt személy okmányait bevonja, s továbbítja az
Okmányirodának. Az okmányokat - a hozzátartozó külön
kérésére – az illetékes Okmányiroda érvénytelenítés után
visszajuttatja a hozzátartozó által megjelölt címre.
Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes
anyakönyvvezető
Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (intézeti halálesetkor az
intézet állítja ki)
Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya (az intézet vagy
az orvos állítja ki)
Az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának
igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány,
útlevél, 2001. után kiállított vezetői engedély)
Az elhalt személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági
igazolvány
Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (ha az a bejelentő
rendelkezésére áll)
Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező
elhalt személy személyazonosító okmányai, személyi
azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa.
Az
elhalt
családi
állapotát
igazoló
okiratok:
Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi
állapota házas, és az bejelentő rendelkezésére áll)
Az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata (ha az
elhalt családi állapota özvegy, és az a bejelentő rendelkezésére

áll)
Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét
is igazoló házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi
állapota elvált, s az a bejelentő rendelkezésére áll)
A volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a
bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a
bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított
anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota özvegy
bejegyzett élettárs)
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős
közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné
nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat,
vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt
családi állapota elvált bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett
élettársi kapcsolata megszűnt.)
Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező
elhalt személy családi állapotát igazoló okirata hitelesített
magyar nyelvű fordításban. (házassági anyakönyvi kivonat /ha
az elhalt családi állapota házas/, elhalt házastárs halotti
anyakönyvi kivonata /ha az elhalt családi állapota özvegy/,
jogerős bírósági határozat (ha az elhalt családi állapota elvált),
illetve nőtlen, hajadon családi állapotot igazoló okirat)

Az ügyet intéző osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és rendje:

Ügyintézés határideje és
díja:
Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
Az alkalmazott
jogszabályok:

Figyelem! Csak az Országos Fordító –és Fordításhitelesítő
Iroda fordítása fogadható el!
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
illetékmentes
-

1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról

Egyéb fontos tudnivalók:

34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az
egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal
kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a
rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről
Amennyiben az szükséges anyakönyvi kivonat nem áll a
bejelentő rendelkezésére, azt az anyakönyvi esemény helye
szerint illetékes anyakönyvvezetőtől, illetve külföldön történt
anyakönyvi eseményt követő hazai anyakönyvezés esetén a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági
Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya 1903 Budapest Pf:
314/24 címéről illetékmentesen szerezhető be

Ügyleírás:

Illetékesség:
Szükséges okiratok:

Házasságkötési

szándék

bejelentése

Hazánkban házasságkötés akkor jön létre, ha az együttesen
jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy
egymással házasságot kötnek.
A magyar családjogi törvény alapján a házasságkötés csak az
anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő
köthet egymással.
Házasságkötési szándékukat a házasulók az ország bármelyik
települési
önkormányzat
polgármesteri
hivatalának
anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók személyes
megjelenése
kötelező,
melynek
során
igazolni
kell
személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett
házasságkötés törvényes feltételeit és az anyakönyvvezető által
feltett kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról
és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet
készít.
A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra
tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 6
hónapig érvényes. Amennyiben 6 hónapon belül a
házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, a
házasulóknak
azt
újból
be
kell
jelenteni.
A házasságkötést megelőző eljárásnak (beleértve az első ízben
kiállított házassági anyakönyvi kivonatot is) anyagi vonzata
nincs.
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző engedélyezi.
Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési
szándékot bejelentették
a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy
útlevele
a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
bizonyítványa (lakcímkártya)
házasulók
születési
anyakönyvi
kivonata
a házasulandók családi állapotának igazolása céljából: elvált
családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását,
vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági
anyakönyvi okirat
özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó
házassági anyakönyvi kivonat. Vagy a házastárs holtnak
nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói
határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi okiratot kell
bemutatni.

elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata
megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat
létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés,
vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat
megszűnéséről
özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett
élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs
halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi
kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okiratot kell
bemutatni.
külföldi állampolgárok esetében:
tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú
házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét,
családi állapotát,
állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a
tervezett
házasságkötésének törvényes akadálya nincs
amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra,
úgy azt hitelesített magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.

Az ügyet intéző osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és rendje:

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt
az Országot Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda, vagy a
konzul
fordította
és
hitelesítette
A külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell a Ket. 52. §
szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre,
vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu

Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
Ügyintézés határideje és díja:
Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
Az alkalmazott
és a névviselésről
jogszabályok:
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1979.évi
13.
tvr.
nemzetközi
magánjogról
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről
Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy
Egyéb fontos
az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezetőtől - vagy
tudnivalók:

külföldi anyakönyvi eseményt követő bejegyzésről az IRM
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági
Igazgatóság Anyakönyvi Osztályától - 1903. Budapest, Pf:
314/24 címről - lehet beszerezni 2000 Ft értékű illetékbélyeg
ellenében.
Ügyleírás:

Honosítási, visszahonosítási és állampolgársággal kapcsolatos
ügyek
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény szerinti
állampolgárság-szerzés iránti honosítási kérelmet a külföldi
állampolgár
lakóhelyétől
függetlenül
bármely
település
anyakönyvvezetője, a körzetközponti jegyző (okmányiroda)
székhelyén működő anyakönyvvezető, a Bevándorlási és
Állampolgársági
Hivatal
Regionális
Igazgatóságainak
ügyfélszolgálata, vagy a magyar konzuli tisztviselő előtt magyar
nyelven, személyesen, az arra rendszeresített honosítási iránti
kérelem nyomtatványon nyújthat be.
Egyszerűsített honosítás
2011. január 1-je után az állampolgárságról szóló törvény 4.§ (3)
bek. és az 5.§ alapján kérelmére – lakóhelyétől függetlenül honosítható, visszahonosítható az a nem magyar állampolgár,
akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti
magyarországi származását (csángók) és igazolja magyar
nyelvtudását. Az egyszerűsített honosítás további előfeltétele, a
büntetlen előélet, illetve az, hogy a kérelem elbírálásakor nincs a
kérelmező ellen magyar bíróság előtt büntetőeljárás folyamatban,
valamint az állampolgárság-szerzés nem sérti a Magyar Köztársaság
közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
Az egyszerűsített honosítás-visszahonosítás iránti érelem
benyújtásához szükséges nyomtatványt a 125/1993. (IX. 22.) Korm.
rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
A
hagyományos
honosítási
és
az
egyszerűsített
honosítás/visszahonosítás iránti kérelem benyújtása esetén is van
lehetőség névmódosítás iránti kérelem előterjesztésére. Az ehhez
szükséges nyomtatványt a 125/1993.(IX. 22.) Korm. rendelet 8.
számú melléklete tartalmazza.
A kérelmező családi és/vagy utónevének megváltoztatását kérheti
az állampolgárság-szerzéssel együtt.
A kérelmező családja által egykor viselt eredeti helyesírású családi
nevet okirattal kell igazolni. A magyar névviselési szokásoktól
idegen névelem elhagyása is kérhető.
A külföldi utónév magyar megfelelője abban az esetben kérhető, ha
az szerepel a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézet által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített férfi és
női utónevek jegyzékében.
Az utónévjegyzék a www.nyelvtud.hu – osztályok – Nyelvművelő

és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport – közérdekű információk alatt
található.

Illetékesség:

Szükséges okiratok:
Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja:

Kapcsolódó
dokumentumok,

A
honosítási/visszahonosítási
kérelemhez
jogszabályban
meghatározott
mellékleteket
kell
csatolni:
• Nagykorú kérelmező(k) saját kézzel írt nem szakmai önéletrajza.
• Külföldi lakóhely esetén 1 db, magyarországi lakóhely esetén 2 db
arcképfelvétel.
• Születési anyakönyvi kivonat.
• Családi állapot igazolására házassági anyakönyvi kivonat +
megszűnt házasság esetében a házasság felbontásáról szóló jogerős
bírósági határozat, vagy a volt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata. Nőtlen, vagy hajadon családi állapot esetén nyilatkozat
tehető.
• Megjegyzés: az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű
fordítással ellátva kell bemutatni. Egyéb speciális szabályokról
nemzetközi szerződés, vagy a viszonossági gyakorlat is
rendelkezhet. Bővebben a www.allampolgarsag.gov.hu honlapon.
• A kérelmező(k), illetve felmenői(k) egykori magyar
állampolgárságát igazoló okiratok, vagy a magyarországi származás
valószínűsítésére szolgáló iratok.
• Kiskorú kérelmező esetében a másik szülő hozzájáruló
nyilatkozata a honosításhoz.
• A hagyományos honosítási kérelemhez a magyarországi lakás és
megélhetés igazolása mellett az alkotmányos alapismeretekről szóló
vizsgaigazolást is be kell mutatni. Amennyiben a kérelmező
mentesül az alkotmányos alapismeretek vizsga letétele alól, úgy az
arról szóló iratokat kell mellékelni.
Anyakönyvvezető
Konzuli tisztviselő
BÁH Regionális Igazgatóság Ügyfélszolgálata
Állampolgárság igazolására és személyazonosításra, valamint
lakóhely igazolására szolgáló érvényes okmányok
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
A kérelem átvételét követő 5 napon belül a kérelem a szükséges
mellékeltekkel együtt továbbításra kerül a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalhoz, ahol a döntés előkészítés történik.
A honosítási/visszahonosítási eljárás, illetve az ezzel együtt
előterjeszthető névmódosítás iránti kérelem illetékmentes.
www.allampolgarsag.gov.hu
www.allampolgarsag.hu

nyomtatványok,
útmutatók:
Az alkalmazott
jogszabályok:
Egyéb fontos
tudnivalók:

1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról (továbbiakban: Áptv.)
125/1993. (IX. 22.) sz. Korm. rendelet a magyar állampolgárságról
szóló 1993. évi LV. tv. végrehajtására
Áptv. 4. § (1) bekezdése alapján kérelmére honosítható az a
nem magyar állampolgár, aki
• kérelme előterjesztését megelőzően nyolc éven át folyamatosan
Magyarországon lakott (lakóhely a személyi adat és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal igazolható)
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor
ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése
és
lakóhelye
Magyarországon
biztosított
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és
nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből vizsgát tett, vagy ez
alól a törvény alapján mentesül.
Az Áptv. 4. § (2) bekezdése alapján kedvezményesen
honosítható az a nem magyar állampolgár
• aki a kérelme előterjesztését megelőzően legalább három évig
folyamatosan Magyarországon lakott
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor
ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése
és
lakóhelye
Magyarországon
biztosított
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és
nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből vizsgát tett, vagy ez
alól a törvény alapján mentesül.
• ha magyar állampolgárral legalább három éve érvényes
házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg
• kiskorú gyermeke magyar állampolgár
• magyar
állampolgár
fogadta
örökbe,
vagy
• magyar hatóság menekültként elismerte.
Az Áptv. 4. § (3) bekezdése alapján kedvezményesen
honosítható az a nem magyar állampolgár (egyszerűsített
honosítás) aki,
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor
ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és
nemzetbiztonságát nem sérti
• akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti
magyarországi származását
• és igazolja magyar nyelvtudását.
Az Áptv. 4. § (4) bekezdés alapján kedvezményesen honosítható
az a nem magyar állampolgár akinek a kérelem benyújtását
megelőzően legalább öt éven át folyamatosan Magyarországon
volt a lakóhelye
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor
ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése
és
lakóhelye
Magyarországon
biztosított

• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és
nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből vizsgát tett, vagy ez
alól a törvény alapján mentesül.
• Magyarország területén született
• kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet
• hontalan
Megjegyzés: kiskorúak tekintetében el lehet tekinteni a folyamatos
magyarországi lakóhelytől, ha honosítását a szülőjével együtt kéri,
vagy a szülője a magyar állampolgárságot megszerezte.
A magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek
lakóhelyétől függetlenül honosítható.
Az Áptv. 5. § alapján visszahonosítható az a személy
• akinek
magyar
állampolgársága
megszűnt.
• magyar nyelvtudását igazolja
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor
ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és
nemzetbiztonságát nem sérti.
Nem köteles alkotmányos alapismeretekből vizsgát tenni:
• A cselekvőképtelen vagy a korlátozottan cselekvőképes személy.
• Aki magyar tannyelvű oktatási intézményben alap-, közép- vagy
felsőfokú végzettséget szerzett.
• Aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte.
• Aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és
visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére.
Nyilatkozattal történő állampolgárság szerzés az Áptv. 5/A § (1)
bekezdése alapján
A Magyar Köztársaság Elnökéhez címzett írásbeli
nyilatkozattal – a nyilatkozat napjával – megszerzi a magyar
állampolgárságot az a személy
• Akit a külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar
állampolgárságuktól való megfosztásról szóló 1947. évi X. törvény
és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló
1948. évi LX. Törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi
V. törvény alapján a magyar állampolgárságuktól megfosztottak,
továbbá az, aki a Magyar Köztársaság Kormányának 7970/1946.
Me rendelete, a 10.515/1947. Korm. rendelet, a 12.200/1947. Korm.
rendelet alapján veszítette el magyar állampolgárságát, valamint az,
akinek magyar állampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990.
május
2.
napja
között
elbocsátással
szűnt
meg.
• Aki az ország területén született és születésével nem szerezte meg
szülei külföldi állampolgárságát a szülők állampolgárságára
irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján
magyarországi lakóhellyel rendelkezett és a nyilatkozat megtételét
közvetlenül megelőzően legalább öt éve az ország területén lakott.
A nyilatkozatot az érintett tizenkilencedik életévének betöltéséig
teheti
meg.
• Aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától
1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar

állampolgárrá.

Ügyleírás:

Magyar
állampolgárságról
való
lemondás
• A külföldön élő magyar állampolgár a köztársasági elnökhöz
címzett nyilatkozatában lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha
külföldi állampolgársággal rendelkezik, vagy annak megszerzését
valószínűsíteni tudja.
Házassági név megváltoztatása
Házassági névviselés szabályait a családi jogi törvény tartalmazza,
házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség
egyaránt.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy
annak megszűnése után – a Csjtv. szabályainak megfelelően az
érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség:

Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti
anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes
anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Szükséges okiratok:

Kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának
igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy
útlevél.
Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány.
Házassági anyakönyvi kivonat.
Házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet.
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu

Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja:

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
Az alkalmazott
jogszabályok:

Egyéb fontos

Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
Felsőzsolcai anyakönyvi eseménynél azonnal,
Kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap
Házassági névviselés módosítás illetéke 5.000 Ft értékű
illetékbélyeg
-

1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről
1990. évi XCIII tv. Az illetékekről
házassági név megváltoztatása után okmányok cseréjét kérelemre

tudnivalók

induló eljárásban el kell végezni

Ügyleírás:

Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat
felvételével kapcsolatos ügyek

Szükséges okiratok:

Amennyiben már megszületett gyermekre tesznek apai elismerő
nyilatkozatot, abban az esetben szükség van a szülők érvényes
személyi azonosító okmányára, valamint a gyermek születési
anyakönyvi kivonatára.

Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja:
Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
Az alkalmazott
jogszabályok:

Abban az esetben, ha születendő gyermekre történik az apai
elismerés, úgy szükség van - a szülők személyi azonosító
okmányain kívül - az anyának szakorvos (nőgyógyász) által
kiállított igazolásra, melyben igazolja a szülés várható idejét.
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
30 nap, az eljárás illetékmentes
-

1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről.
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

Ügyleírás:
Illetékesség:
Szükséges okiratok:
Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja
Az alkalmazott
jogszabályok:

Egyéb fontos
tudnivalók

Anyakönyvi okiratok kiállítása
az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető
Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány, amennyiben nem
személyesen veszi át, úgy meghatalmazás.
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
azonnal
Illetékkötelezettség alá eső ügyekben 2.000.- Ft értékű illetékbélyeg
1982. évi 17 tvr. az anyakönyvekről, az házasságkötési eljárásról és
a névviselésről
6/2003.(III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről.
1990. évi XCIII tv. az illetékekről
Magyarországon 1895. október 1 nap óta van állami
anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az
anyakönyvi nyilvántartást.

Ügyleírás:
Illetékesség
Szükséges okiratok:

Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja:
Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
Az alkalmazott
jogszabályok:

Hazai anyakönyvezési ügyek
lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető, illetőleg az illetékes
konzuli tisztviselő
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről
kiállított okirat hitelesített magyar nyelvű fordításban a külföldi
okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok
figyelembevételével
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
Kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap
Az eljárás illetékmentes.
www.bevandorlas.hu

1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről.

Ügyleírás:

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot fő
szabályként személyesen kell bejelenteni, amelyről az
anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
A bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű, 18. életévüket
betöltött személyek között jöhet létre. Ennek létrejöttéhez a
feleknek fel kell keresniük az illetékes anyakönyvvezetőt,
nyilatkozatokat kell tenniük, és igazolniuk kell a bejegyzett élettársi
kapcsolat törvényes feltételeinek fennállását

Illetékesség:

Szükséges okiratok:

Ez alkalommal az anyakönyvvezető –a felek kívánságát figyelembe
véve - a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját is
kitűzi. A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a
bejelentés és a bejelentett élettársi kapcsolat létesítése között.
Fontos azonban, hogy amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő
hat hónapon belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére –
azonban a szándék továbbra is fennáll -, az eljárást meg kell
ismételni.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános és
méltóságteljes, de a felek kérésére a nyilvánosságot mellőzni kell.
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a fővárosi kerület, a
megyei jogú város és a körzetközponti feladatokat ellátó települési
önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője végzi
A bejelentéshez szükséges okmányok
a személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló
érvényes okmányok (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány
(lakcímkártya)
születési anyakönyvi kivonat
családi állapot igazolására szolgáló okmányok:
elvált családi állapot esetén a megszűnt házasságról kiállított olyan
házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság
megszűnésének tényét, vagy a házasság felbontását vagy
érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági határozat;
özvegy családi állapot estén: az utolsó házasságot igazoló
házassági anyakönyvi kivonat, amely megjegyzésként tartalmazza a
házastárs halálának tényét, vagy a házastárs halotti anyakönyvi
kivonata
elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata
megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat
létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés,
vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat

megszűnéséről
özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett
élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát
megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja:
Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók:
Az alkalmazott
jogszabályok:

külföldi állampolgárok esetében:
A nem magyar állampolgárnak a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítési szándékának bejelentésekor a személyes joga szerinti
ország hatósága által kiállított tanúsítványt is be kell mutatnia.
A
tanúsítvány
tartalmazza
a
nem
magyar
állampolgár/állampolgárok természetes személyazonosító adatait,
az érintett személy/személyek állampolgárságát, lakcímét, családi
állapotát, valamint azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi
kapcsolatnak a rá vonatkozó jog szerint nincs akadálya.
Fontos! Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű
fordítással ellátva kell bemutatni, melyet az Országos Fordítóés Fordításhitelesítő Iroda (Debrecen, Wesselényi utca 6.) vagy
a konzul végezhet el.
A külföldi okiratok elfogadhatóságát a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény (Ket) 52. §. (2) bekezdés szabályai szerint is vizsgálni kell
ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille
záradékra lehet szükség.
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
-

1982. évi 17. tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésről
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről

