KÜLFÖLDÖN KÖTÖTT HÁZASSÁG HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE
Eljáró hatóság: BFKH - BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Az eljárás díja: díjmentes / 2euró
A kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Kérelem nyomtatvány (nyomtatott betűvel kell kitölteni, majd a konzul előtt aláírni)
Csatolandó mellékletek:
-

-

-

eredeti román házassági anyakönyvi kivonat;
FORDÍTÁS NEM KELL, ha az anyakönyvi kivonat
 többnyelvű (és az egyik nyelv az angol, vagy a német)
 nem tartalmaz megjegyzést a kiállító hatóság nyelvén
 továbbá géppel került kitöltésre.
eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat és ennek hiteles fordítása
ha nem kívánja az eredeti kivonatot leadni ki kell tölteni az erre vonatkozó nyilatkozat
nyomtatványt;
magyar állampolgárságot igazoló valamely okirat másolata (érvényes vagy egy éven belül lejárt
magyar útlevél, vagy érvényes személyazonosító igazolvány, vagy honosítási okirat, vagy három
évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
külföldi házastárs érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
magyar állampolgár házastársak születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben elkészült);
házasságkötés előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet vagy közjegyzői válási okirat (ha
elvált családi állapotú); halotti anyakönyvi kivonat (ha özvegy családi állapotú a kérelmező).

Fontos:
 Az eljárásra akkor kerül sor, ha valamelyik házastárs a házasságkötés időpontjában már magyar
állampolgár (ha román állampolgár volt és jelenleg honosítási eljárás van folyamatban, akkor
hiánypótlás keretében intézik).
 Ha mindkét fél magyar állampolgár, akkor a kérelem benyújtásánál mindkét házas félnek jelen kell
lennie. Ha csak az egyik fél tud megjelenni, a házasság hazai anyakönyvezéséhez a másik házas
félnek közjegyző előtt tett nyilatkozattal hozzá kell járulnia. A nem magyar állampolgár házas félnek
nem szükséges megjelennie a kérelem benyújtásánál.
 Ha a magyar állampolgár házastársnak a házasságkötés folytán megváltozik a viselt neve, a
birtokában lévő Személyi Azonosítót és Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványt (LIG kártyát) le kell
adnia, és kérelmeznie kell az igazolvány házassági névre történő kiállítását. Ennek díja 2 euró.
 Az anyakönyvezést a Főkonzulátuson előzetes időpont-egyeztetés alapján tudják kezdeményezni,
személyesen a Főkonzulátus földszinti ügyfélfogadó termében, vagy a 0264-596-300 telefonszámon,
ahol a 4-es mellék 1-es alpontját kell kiválasztani, illetve az anyakonyv.kol@mfa.gov.hu e-mail
címen érdeklődhetnek. A házasság anyakönyvezése átlagosan 1 évet vesz igénybe.
 Az anyakönyvi kivonat megérkezéséről telefonon vagy SMS-ben értesítjük az ügyfeleket. Az
elkészült anyakönyvi kivonatot házastárs, gyermek, testvér, szülő, nagyszülő, unoka, a kiskorúak
esetében pedig a szülő külön meghatalmazás nélkül átveheti, más személyek kizárólag két tanúval
aláírt meghatalmazás alapján járhatnak el (amihez csatolni kell a meghatalmazó személyi
igazolványának fénymásolatát).

