
    

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE 

Ha magyar állampolgár külföldön (Romániában) házasságot köt, akkor a házasságot Magyarországon 

is anyakönyveztetni kell. 

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek: 

- külföldi (román) házassági anyakönyvi kivonat;  

- a házastársak magyar, vagy ennek hiányában külföldi (román) születési anyakönyvi 

kivonata; 

- A házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányát (útlevél vagy 

személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt (lakcímkártya). 

- Amennyiben a házasságkötéskor valamelyik fél családi állapota elvált vagy özvegy volt, az 

ezt igazoló magyar vagy külföldi házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet.  

- Ha a házasságkötés a korábban viselt név változásával is jár, a magyar lakcímkártyát is 

be kell nyújtani csere céljából. 

Ha a magyar állampolgárságú házasfél előző házasságának felbontása, vagy házastársának halálesete 

még nincs anyakönyvezve Magyarországon, akkor ezt is kezdeményezni kell.  

A házasság anyakönyvezéséhez szükséges kérelemnyomtatvány mellett a magyar állampolgársággal 

rendelkező házasfélnek a személyiadat és lakcímnyilvántartásban kezelt adatai módosításához 

szükséges nyomtatványt (SZL módosító adatlap) is ki kell töltenie. 

A házasságkötés anyakönyvezéséhez szükséges adatlapok innen tölthetők le. 

 

A HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE 

Ha magyar állampolgár házasságát külföldi bíróság bontotta fel, akkor a válás tényét a magyar 

anyakönyvbe is be kell jegyeztetni. A házasság felbontását akkor lehet anyakönyvezni, ha azt 

megelőzően a házasságot már anyakönyvezték. A két kérelem egyszerre is benyújtható. 

 A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek: 

- külföldi bíróság által hozott jogerős bontóítélet; 

- a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél vagy 

személyazonosító igazolvány) és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(lakcímkártya); 

- amennyiben az elvált magyar állampolgár fél neve megváltozik (pl. visszaveszi leánykori nevét), 

akkor a „házassági névviselési forma módosítása” adatlap benyújtása is szükséges a megfelleő 

mellékletekkel;  

- az eljárás illetékének befizetését igazoló bizonylat 

 

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT (BÉT) HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE 

https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/nyomtatvanyok


2009. július 1. napját követően külföldön létesített BÉT esetén lehetséges a hazai anyakönyvezés. 

A házasságkötés anyakönyvezésénél felsorolt dokumentumok csatolása szükséges azzal, hogy a 

bejegyzett élettársak egymás nevét nem vehetik fel. Amennyiben a bejegyzett élettárs nevét kívánja 

viselni, ez a születési családi név megváltoztatásával lehetséges (névváltoztatási eljárás keretében).   

 


