
Tájékoztató a hazai anyakönyvezési eljárásról 

 

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, 

házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell, amely eljárás kezdeményezése az 

érintett, illetve magyar állampolgárságú hozzátartozója kötelessége. 

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye: 

- Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél, külföldön 

bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél. 

- A berni külképviseleten benyújtott kérelmek esetén az anyakönyvi kivonatot az a konzuli tisztviselő 

állítja ki, akinél a kérelmet benyújtották. 

 

Időpont-foglalás: 

Magyarország Berni Nagykövetségének Konzuli Osztálya hazai anyakönyvezési ügyekben kizárólag előzetes 

időpontfoglalás alapján fogadja Ügyfeleit! Kérjük, hogy időpont-egyeztetés céljából elsősorban e-mailen 

(consulate.brn@mfa.gov.hu ), másodsorban telefonon (+41 31 371 13 55 vagy +41 31 371 13 56) keressenek 

bennünket. Az igényelt eljárás sajátosságai, valamint egyéni körülményeik figyelembe vételével, a szükséges 

személyre szóló tájékoztatás mellett igazolunk vissza időpontot. Kérjük, hogy a konzuli hivatal szoros 

időbeosztása miatt a visszaigazolt időpontban pontosan jelenjenek meg (3007 Bern, Eigerplatz 5., 11. emelet). 

Jelentős késés esetén a kérelmet nem áll módunkban befogadni, új időpont egyeztetése válik szükségessé! 

A megnövekedett igények és külképviseleti feladatok miatt az időpontfoglalásra történő bejelentkezés és a 

kiadott időpont között kialakult hosszú várakozási idő miatt nyomatékosan kérjük ügyfeleinket, hogy hazai 

anyakönyvezési ügyekben (születés, házasság) lehetőleg már az esemény tervezett/várható idejét 

hónapokkal megelőzve foglaljanak időpontot! 

 

Szükséges iratok: 

Az anyakönyvezéshez szükséges eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet) 

benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi 

eljárás alapiratát képezi. Lehetősége van arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról készült hiteles 

másolatot használja fel a hatóság az eljárásban. 

Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven készült, fordítás nem szükséges, minden más 

külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni. A svájci (többnyelvű) 

anyakönyvi kivonatokat a berni konzuli hivatalban történő beadás esetén nem kell hiteles fordítással 

ellátni. Egyes esetekben az eredeti külföldi (nem svájci!) anyakönyvi kivonatot a kibocsátó állam által ellátott 

Apostille hitelesítéssel kell benyújtani. 

A hazai anyakönyvezésre irányuló eljárás kérelemre indul, minden esetben a szükséges 

kérelemnyomtatványok benyújtásával. Kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan 

kitöltve hozzák el az előzetesen egyeztetett időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt jellemzően nincs idő a 

helyszínen kitölteni). A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokat NE írják alá előzőleg, mert a kitöltött 

nyomtatványt négy példányban kell beadni (konzuli hivatalunk által történő fénymásolást követően mind a négy 

példányt a helyszínen kell aláírni). 

A kérelemnyomtatványok az alábbi honlapon érhetőek el: 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok 
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Az ügyintézés gyorsítása, illetve a konzulátuson töltött idő mérséklése érdekében kérjük, hogy a kérelmekhez 

szükséges mellékleteket (személyi igazolványok/útlevelek, lakcímkártyák, házassági, születési anyakönyvi 

kivonatok) az előzetesen egyeztetett időpontjukat megelőzően szkennelve, lehetőleg pdf formátumban 

küldjék el e-mail címünkre (consulate.brn@mfa.gov.hu). 

A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési ideje 60 nap, illetve egyes feltételek teljesülése – sommás eljárás 

- esetén (Születés esetén: a gyermek házasságból született, minkét szülő magyar állampolgár, továbbá a szülők 

házassága Magyarországon korábban már anyakönyvezésre került, vagy a születés hazai anyakönyvezése apa 

adatai nélkül történik. Házasság esetén: mindkét házastárs magyar állampolgár és születésük Magyarországon 

korábban már anyakönyvezésre került. Halál esetén: az elhunyt magyar állampolgársága igazolt, anyakönyvi 

eseményei – születés/házasság/válás - Magyarországon korábban már anyakönyvezésre kerültek) 8 nap. 

A hivatalunknál kezdeményezett hazai anyakönyvezési eljárás végén a berni konzuli hivatal hivatalból állítja ki 

az anyakönyvi kivonatot. 

 

Az egyes eljárásokra vonatkozó speciális tudnivalók, feltételek: 

1. Születés hazai anyakönyvezése 

A születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemnyomtatvány mellett a gyermek magyar Személyiadat- és 

Lakcímnyilvántartásba való nyilvántartásba vételére szolgáló adatlapot is be kell nyújtani (a konzuli 

hivatalban kitöltendő!). A gyermek kizárólag valamely szülő (magyar állampolgár szülő esetében a magyar 

lakcímnyilvántartás szerinti) külföldi vagy (a szülő lakcímkártyáján szereplő) magyarországi lakcímére vehető 

nyilvántartásba. 

 

a) HÁZASSÁGBAN SZÜLETETT GYERMEK ANYAKÖNYVEZÉSE 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

- külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat; 

- a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata; 

- mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi 

kivonata; 

- magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll; 

- amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a 

gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges. 

 

b) A HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLETETT GYERMEK ANYAKÖNYVEZÉSE APAI 

ELISMERÉSSEL 

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa sajátjaként el kívánja ismerni, a születés hazai 

anyakönyvezése kezdeményezésével egyidejűleg teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, 

amelyhez az anyának hozzá kell járulnia. Ez esetben a születés hazai anyakönyvezésének kezdeményezéséhez 

mindkét szülő konzuli hivatalban történő személyes megjelenése szükséges. 

 

2. Házasság hazai anyakönyvezése 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

- eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat; 

- a magyar állampolgárságú házastárs(ak) születési anyakönyvi kivonata; 

- a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány; 
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- magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll; 

- a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági 

anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző 

házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat); 

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került 

bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem 

azonban egyszerre is benyújtható. 

 

3. Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

- a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat; 

- a házasság felbontásáról szóló jogerős, eredeti bontóítélet hiteles magyar fordítással – ez utóbbit 

előzetes egyeztetés alapján, kapacitásaink függvényében konzuli hivatalunk is el tudja végezni; 

- abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került 

anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az 

ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik; 

- a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett, valamely EU-tagállam által hozott bontóítélet magyarországi 

bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is: 

Brüsszel II. Egyezmény 39. cikke szerinti I. sz. igazolás (A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. 

november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 

valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről); 

- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;  

- magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;  

- a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három 

évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint 

egy éve lejárt útlevél). 

 

4. Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése 

2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges. 

A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése 

Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van 

lehetőség. 

 

5. Haláleset hazai anyakönyvezése 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

- külföldi halotti anyakönyvi kivonat; 

- az elhunyt születési anyakönyvi kivonata; 

- az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt 

magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben 

kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat); 

- az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, 

elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata); 

- a kérelmező (hozzátartozó) személyazonosságának igazolása. 


