
Haláleset bejelentése

Halottvizsgálati bizonyítványon kívül: - az elhunyt személyi igazolványa, - születési 
anyakönyvi kivonata, - ha házas volt, házassági anyakönyvi kivonata, - ha elvált volt, a 
házasságát felbontó jogerõs ítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, - ha özvegy 
volt, volt házastársa halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi 
kivonata. A halálesetek anyakönyvezésére az az anyakönyvvezetõ illetékes, akinek a 
mûködési területén a haláleset bekövetkezett.

Házaságkötés bejelentése

•  érvényes személyi igazolvány,
•  születési anyakönyvi kivonat,
•  elvált férfiak házasságát felbontó jogerõs ítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi 
kivonat, elvált nõknek az utolsó házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetõtõl záradékolt 
házassági anyakönyvi kivonat, ezen felül a Népesség-nyilvántartó igazolása arról, hogy 
válásuk óta új házasságot nem kötöttek,
•  ha a házasulandó családi állapota özvegy, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata és 
az állandó lakóhely szerinti Népesség-nyilvántartó igazolása, hogy új házasságot nem kötött, 
valamint nõk esetében az utolsó házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetõtõl záradékolt 
házassági anyakönyvi kivonat.

Amit még fontos tudni

Ha magyar állampolgár külföldi hatóság elõtt kíván házasságot kötni, kérelmére tanúsítványt 
kap. Kérelmét a házasuló Magyarországon a lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetõnél, 
külföldön pedig a Külképviseleti Hatóságnál terjesztheti elõ, ennek illetéke 5.000,-Ft, melyet 
illetékbélyegben kell leróni.

Ha külföldi állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, köteles az illetékes külföldi 
hatóság által kiállított tanúsítvánnyal (házasságkötési engedéllyel) igazolni, hogy a 
házasságkötés a reá irányuló külföldi jog szerint nem ütközik akadályba. A tanúsítványt 
diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell bemutatni.

A házasságkötés legkorábbi idõpontjára vonatkozó 30 napos várakozási határidõt az 
anyakönyvvezetõ valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata beérkezésétõl 
számítja. A 30 napos várakozási idõ alól - indokolt esetben – az Igazgatási Iroda vezetõje 
adhat felmentést. 

A házasságkötéssel kapcsolatos iratok hat hónapig érvényesek!



Magyar állampolgárság megszerzése. Honosítás és visszahonosítás

A kérelem benyújtására illetékes az állandó lakóhely szerinti anyakönyvvezetõ.

Szükséges iratok, okmányok:
1.  nyomtatvány (anyakönyvvezetõnél kérhetõ),
2.  saját kézzel írt önéletrajz, 
3.  személyi igazolvány nagyságú fénykép
4.  születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítása
5.  házassági anyakönyvi kivonat hiteles fordítása
6.  a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatának hiteles fordítása
7.  amennyiben elvált, a válási okirat hiteles fordítása,
8.  amennyiben özvegy a halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítása
9.  megélhetés igazolása (pl. kereseti kimutatás)
10.  lakóhely igazolása:
-  ha annak az ingatlannak tulajdonosa, ahol lakik, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap,
-  ha lakóhelye nem a saját tulajdonában vagy haszonélvezetében van, akkor befogadó 
nyilatkozat, stb. 
11.  állampolgársági alapismeretekbõl vizsga (vizsgára jelentkezni személyesen lehet a Pest 
Megyei Közigazgatási Hivatalnál Budapest, V. Városház u. 7.)
12.  magyar származás igazolása (pl. nagyszülõk születési anyakönyvi kivonata, 
állampolgársági bizonyítvány stb.)


