Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály
3600 Ózd, Városház tér 1.
Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180
Anyakönyvezéssel kapcsolatos hatósági eljárások
Ügyintéző: Mustosné Nagy Ágnes
Asztalosné Kulcsár Ágnes
Telefon:

48/574-144

Ügyfélfogadás: hétfő 8-12
kedd 8-12
szerda 8-12
csütörtök
péntek 8-12

13-16
13-16
8-12 (haláleset akvezése)

Elektronikus ügyintézés kezdeményezése: www.magyarorszag.hu
Időpontfoglalás: www.magyarorszag.hu, www.ozd.hu
Ügytípus
Születés anyakönyvezése

Szolgáltatás díja
Az eljárás díja: illetékmentes

Szükséges iratok
Magyar állampolgárságú szülők esetében:
-érvényes személyazonosító igazolvány
-lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-házassági anyakönyvi kivonat (nem ózdi házasságkötések esetén)
-elvált, illetve özvegy nő esetén jogerős bírói ítélet és volt házastárs halálát
igazoló halotti anyakönyvi kivonat
-2010. január 1-jétől a 2008. évi XLV. törvény 36/E.§-ának (8) bekezdése
értelmében az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának közjegyzők általi
kezelése bevezetésre került. A 2010. január 1-je után született gyermekeknél
– házasságban élő anyuka kivételével – szükséges a gyermek születésének
anyakönyvezéséhez a közjegyzői igazolás arról, hogy az édesanya a fenti
nyilvántartásban hogyan szerepel. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást
az anyakönyvvezető nyújt.
Nem magyar állampolgárságú szülők esetében:
-az állampolgárságot igazoló okirat (útlevél, letelepedési engedély)
Házasságban élők esetén:
-házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben az anya nem rendelkezik
letelepedett, bevándorolt státusszal a külföldi lakóhelyet igazoló
lakbizonylat hiteles magyar fordítása

Ügytípus
Gyermek családi jogállás
rendezése
Házasság anyakönyvezése

Szolgáltatás díja
Az eljárás díja: az okirat első ízben
történő kiállítása illetékmentes
Az eljárás díja: illetékmentes, illetve a
tanúsítvány kiállításának illetéke: 5.000
Ft.

Élettársi kapcsolatban élőknél:
-az anya családi állapotát és lakóhelyét igazoló okirat hiteles magyar
fordításban
Szükséges iratok
Megegyezik a születés anyakönyvezéséhez leírtakkal.
-személyazonosságot,
-állampolgárságot,
-családi állapotot,
-a lakcímet és személyi azonosítót,
-születési anyakönyvi kivonatot kell bemutatni a házasságkötés megelőző
eljárás során
Magyar állampolgár házasságkötése külföldön, valamint ha külföldi
állampolgár házasságkötése Magyarországon történik, az ügyintézés
menete, az eljárás államonként változó, ezért bővebb felvilágosítással az
anyakönyvvezetők szolgálnak.
Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát regisztráltatni kell – hazai
anyakönyvezés. Az eljárás díja: illetékmentes.

Haláleset anyakönyvezése

Az eljárás: illetékmentes.

Névváltoztatás

Az eljárás díja: 10.000 Ft

Névviselés /házassági név/

Az eljárás díja: 5.000 Ft

Állampolgársági eljárás
Hazai anyakönyvezés

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Az eljárás díja: illetékmentes

Az elhalt személyazonosságát, valamint állampolgárságát igazoló
okmányok, személyi azonosítót, lakcímet tartalmazó hatósági igazolvány.
Születési, házassági anyakönyvi kivonat, valamint a családi állapot
igazolására halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben a rendelkezésre áll.
Születési családi és utónév megváltoztatása
A kérelmet az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter bírálja el.
A Családjogi törvény szabályainak megfelelően kérelemre módosítható. A
kérelem a lakóhely, tartózkodási hely, illetve a házasságkötés helye szerint
illetékes anyakönyvvezetőnél terjeszthető elő.
Az eljárás menetéről, a kérelemhez becsatolandó iratokról az
anyakönyvvezető ad bővebb tájékoztatást.
Magyar állampolgár külföldön történt eseményeit – születés, házasságkötés,
haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A kérelmet a lakóhely
szerint illetékes Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél kell
előterjeszteni. Külföldön élő magyar állampolgár esetén az eljárás az
illetékes magyar konzulnál kezdeményezhető.
Megegyezik a házasság anyakönyvezésével.

