Anyakönyvezés
Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal (Albertirsa, Irsay K. u. 2.), 16. szoba
Ügyintéző: Malik Pálné
Tel.: 53/570-062
Alkalmazott jogszabályok:
Anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről 1986. évi tv. -vel
módosított 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és a 2/1982.(VIII.14.)MTTH
rendelkezés egységes szerkezetben, a 6/2003./III.7.BM. rendelettel egységes
szerkezetben.
1952. évi IV. tv. a házasságról és a gyámságról.
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. és a 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet
egységes szerkezetben.
Az anyakönyv hatósági nyilvántartás.
A születést és a halálesetet az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek a működési
területén az történt.
A házasságkötési eljárás és a házasságkötés anyakönyvezésére az anyakönyvvezető
illetékes, aki előtt a házasulók a házassági szándékot bejelentik.
Születés anyakönyvezéséhez az alábbi iratok szükségesek:
1.
2.
3.
4.

A születést orvos által kiállított bizonyítvány igazolja.
Házassági kivonat ami nem lehet 300 napnál régebbi.
Anya, apa személyi igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Ha a szülők nem házasok akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok:
1.
2.
3.
4.

A halálesetről orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány
Az elhalt személyi igazolványa, lakcímkártyája
Születési anyakönyvi kivonat
Házassági anyakönyvi kivonat, ha házas volt, ha özvegy akkor halotti anyakönyvi
kivonattal igazolni kell az özvegységet, ha ez nem áll rendelkezésre akkor állandó
lakóhely szerinti személyi adat és lakcímnyilvántartó által kiállított családi állapot
igazolás. Ha az elhalt hajadon vagy nőtlen az állandó lakóhely szerinti
népességnyilvántartó igazolása. Amennyiben elvált, jogerős bontó ítélet vagy
népességnyilvántartó igazolása szükséges.
5. Hamvasztásos temetés esetén - ha a haláleset otthon a lakáson történt - a
halottvizsgálati bizonyítványt amit a háziorvos is kitölthet le kell pecsételtetni az
ÁNTSZ-nél

Házasságkötéshez az alábbi iratok szükségesek:
A házassági szándékot személyesen jelentik be, erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz
fel és megállapodnak a házasságkötés időpontjáról.
1. Érvényes személyi igazolvány,
2. Születési anyagkönyvi kivonat,
3. Családi állapot igazolás az állandó lakóhelyéről. Ha elvált szükség van a jogerős
bontóítéletre is.

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges iratok:
1. külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány, hiteles magyar fordításban, mely a
kiállítástól számított hat hónapig érvényes
2. külföldi érvényes útlevele
3. születési anyakönyvi okirat /hiteles magyar fordításban/
4. ún. "lakbizonylat", vagy lakóhely igazolás, mely tartalmazza a nevét állampolgárságát,
pontos lakcímét, családi állapotát, hiteles magyar fordításban, 30 napnál nem régebbi
kiállítással

