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Haláleset anyakönyvezése
A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül,
amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül
kiállításra.
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
anyakönyvvezető
a halottvizsgálati bizonyítvány összes példánya kitöltve (hamvasztás
esetén a szükséges engedéllyel ellátva)
az elhunyt születési anyakönyvi kivonata (családi állapot igazolására
házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
az elhunyt személyi igazolványa
az elhunyt lakcímigazoló igazolványa
a bejelentő személyi igazolványa
a bejelentő lakcímigazoló igazolványa
Szükség esetén a születés és/vagy a házasságkötés adatainak
kiegészítése
illetékmentes
Személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.
A halálesetet követő első munkanap
1 munkanap (amennyiben minden irat becsatolásra került).

Házasságkötési szándék bejelentése
A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes
adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges
személyes nyilatkozatokról
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
anyakönyvvezető
személyi igazolványok (állampolgárság igazolására alkalmas okmány)
lakcímigazolványok
születési anyakönyvi kivonatok
elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok

Hivatalból beszerzendő
mellékletek
Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja
Ügyintézési határidő

Szükség esetén a születés adatai.
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illetékmentes
Személyesen
A házasságkötés a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki.

Személyesen benyújtott kérelemre indul (személyazonosság,
állampolgárság igazolása szükséges)
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
anyakönyvvezető
Elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet, fennálló házasság
esetén házassági anyakönyvi kivonat
3000.- Ft illetékbélyegben
személyesen
1 munkanap, amennyiben minden irat becsatolásra került.

Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése
Nemzetközi Magánjogról szóló 1979. évi 13. sz. tvr. 38.§ szerint, ha
nem magyar állampolgár kíván házasságot kötni Magyarországon,
igazolnia kell, hogy a házasságkötésének személyes joga – külföldi jog
– szerint nincs akadálya. Erről az illetékes külképviselet, illetve ennek
hiányában a külföldi lakóhelyén az illetékes hivatal ún. TANÚSÍTVÁNYt állít ki.
A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni,
ahol később a házasságot megkötik. A házassági szándék bejelentése
szóbeli. A külföldi állampolgár azonban az illetékes külföldi hatóság
(közjegyző, anyakönyvvezető) előtt tett, hitelesített és hiteles magyar
fordítással ellátott nyilatkozatával írásban is bejelentheti.
A bemutatott és becsatolt iratok alapján jegyzőkönyv készül, mely
elbírálásra az illetékes Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerül. A
házasságkötés időpontját a házassági engedély megérkezésétől
számított 31. napra lehet kitűzni.
2010. évi I. törvény. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19) KIM rendelet a végrehajtásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
anyakönyvvezető
A külföldi állampolgár a házasságkötési eljárás során az alábbi
okiratokat köteles bemutatni:

Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja
Ügyintézési határidő

- külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány hiteles magyar
fordításban, amely a kiállítástól számított hat hónapig érvényes;
- külföldi érvényes útlevél, mely az állampolgárságot igazoló
okmányként is elfogadható;
- ha a külföldi állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel, azt is;
- ha a külföldi állampolgár bevándorolt, vagy letelepedett, személyi
igazolványt;
- születési anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban;
- ha a házasuló elvált családi állapotú, a jogerős bontóítéletet (csak azt
a részét kell hitelesen lefordíttatni, melyben a házasság felbontását
kimondja a bíróság, szerepel az ítélet száma és jogerőre
emelkedésének időpontja);
- ha a házasuló özvegy családi állapotú, az elhalt házastárs halotti
anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban;
- ún. lakbizonylatot, vagy lakóhely igazolást, mely tartalmazza nevét,
állampolgárságát, pontos lakcímét, családi állapotát – hiteles magyar
fordításban, 30 napnál nem régebbi kiállítással (amennyiben a
tanúsítvány tartalmazza a nőtlen/hajadon családi állapotot, nem
szükséges)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL törvény 52. § (2) bekezdése alapján a külföldön
kiállított okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni – kivéve,
ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
A magyar állampolgár az eljáráshoz bemutatja érvényes személyi
igazolványát, igazolja bejelentett lakcímét, csatolja:- születési
anyakönyvi kivonatát- elvált családi állapot esetén az előző házasság
megszűnését igazoló jogerős válóperi ítéletet- özvegy családi állapot
esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát
illetékmentes
személyesen
A Kormányhivatal ügyintézője kézhezvételétől számított 30 nap

Az idegen nyelven kiállított okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (1062. Budapest,
Bajza utca 52.) által készített hiteles fordításban kell benyújtani. Az ügyintézés és a házasságkötés
lebonyolításánál amennyiben valamelyik házasuló vagy tanú a magyar nyelvet nem érti, tolmácsot kell
alkalmazni. A tolmácsról a házasulók gondoskodnak.
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Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése
A magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, melyről a
bemutatott és becsatolt iratok alapján Adatlapot tölt ki. Az Adatlap és
az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz. (Budapest
Főváros Kormányhivatala)
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
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Szükséges
dokumentumok

Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja
Ügyintézési határidő

Az ügytípus
megnevezése
Az ügy leírása

Alkalmazott jogszabályok

Ügyintéző
Szükséges
dokumentumok

Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja
Ügyintézési határidő

az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
anyakönyvvezető
Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (személyi igazolvány,
útlevél, állampolgársági bizonyítvány)
A külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles (OFFI 1062 Budapest,
Bajza utca 52.) magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai
felülhitelesítéssel) az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata,
elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat, lakcímigazolvány
illetékmentes
személyesen
A Kormányhivatal ügyintézője kézhezvételétől számított 40 nap

Külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezése
Magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, amelyről a
bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és
az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest
Főváros Kormányhivatala)
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
anyakönyvvezető
a férj/feleség magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító
igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
a magyar állampolgár (ok) személyi azonosító jele
a házastársak anyjának születési családi neve
a külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles (Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda 1062 Bp. Bajza utca 52.) magyar fordítással
(szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel)
a házastársak születési anyakönyvi kivonata
a házasság előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat
a házasfelek házassági neve
szükség esetén együttes nyilatkozat a születendő gyermekek családi
nevéről
illetékmentes
személyesen
A Kormányhivatal ügyintézője kézhezvételétől számított 40 nap
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Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése
Magyar állampolgár szülő személyesen terjeszti elő a kérelmét a
bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és
az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest
Főváros Kormányhivatala)
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
anyakönyvvezető
a szülő magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító
igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
a szülő személyazonosító jele
az anya születési családi neve
amennyiben szükséges: együttes nyilatkozat a gyermek családi nevéről
Csatolandó mellékletek:
a szülők házassági anyakönyvi kivonata
a gyermek születési anyakönyvi kivonata hiteles (Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda 1062 Bp. Bajza utca 52.) magyar fordítással
(szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel)
házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozat
illetékmentes
személyesen
A Kormányhivatal ügyintézője kézhezvételétől számított 40 nap

Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása
Személyesen benyújtott kérelemre, (személyazonosság,
állampolgárság igazolása szükséges) indul, kiskorú esetében törvényes
képviselő jár el
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
anyakönyvvezető
Születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a
névváltoztatás érint) házas családi állapot esetén házassági
anyakönyvi kivonat
Első ízben 10.000.- Ft bélyegben, ismételt eljárás: 50.000.- Ft
személyesen
A BÁH Anyakönyvi Felügyeleti Osztályához érkezéstől számított 45
nap
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Teljes hatályú apai elismerés (házasságon kívül születendő, vagy már
megszületett gyermek családi jogállásának rendezése)
Személyesen tett nyilatkozatok jegyzőkönyvbe foglalása, amelyhez
személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges.
A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
anyakönyvvezető
születendő gyermek esetén: mindkét féltől érvényes
személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, a terhesség és a szülés
várható időpontjának szakorvos általi igazolása (+ terhes könyv), az
anya elvált vagy özvegy családi állapotának okirattal történő igazolása
megszületett gyermek esetén: a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, a szülők érvényes személyi igazolványa, lakcímigazolványa,
az anya elvált vagy özvegy családi állapotának okirattal történő
igazolása
Illetékmentes
Személyesen.
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Lakcímrendezés (lakcímfiktiválás)
Minden polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három
munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét
nyilvántartás céljából bejelenteni a települési önkormányzat
jegyzőjének. Be,- illetve kijelentkezési kötelezettség elmulasztása
esetén, ha a lakás tulajdonosa vagy bérlője észleli, hogy lakásában
olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott,
lakcímrendezési eljárást indíthat. Az eljárás célja a lakcímnyilvántartás
adatainak pontosítása. A kérelemben két tanú megnevezése szükséges
– idézhető címükkel együtt -, akik szükség esetén a hivatalban
jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli tanúvallomást tesznek arról, hogy a
kijelenteni kívánt személy ténylegesen az eljárásbeli lakában
tartózkodik-e. A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás
használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet,
és nem szüntet meg!
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1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról.

Ügyintéző
A kérelem kötelező
tartalma:

Móricz Zoltánné
a lakcímrendezést (lakcímfiktiválást) kezdeményező adatai:
- név,
- születési hely, idő,
- anyja neve,
- lakcím,
- személy igazolvány száma
a fiktiválandó személy adatai:
- név,
- születési hely, idő,
- anyja neve,
- fiktiválandó lakcím,
- jelenlegi lakcíme (amennyiben ismert)
két tanú megnevezése
tanúk lakcíme
keltezés, aláírás
3.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni
személyen, postai úton

Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja:

A kérelem benyújtására
nyitva álló határidő:
Ügyintézési határidő:

Nincs jogvesztő időbeli hatály

I. fokon döntést hozó
szerv:
II. fokon döntést hozó
szerv:

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügytípus
megnevezése
Az ügy leírása

Települési címek megállapítása, címnyilvántartás
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Ügyintéző
Eljárás megindítása

A kérelemhez csatolandó
mellékletek:
Hivatalból beszerzendő
mellékletek:
Az eljárás illetéke

21 nap

Vas Megyei Kormányhivatal

Az illetékességi területén lévő települési címeket az önkormányzat
jegyzője állapítja meg. A címmegállapítást (település megnevezése,
közterület neve és jellege, ház száma, ezen belül az épület, lépcsőház,
szint, emelet és ajtó száma, illetve megjelölése) a jegyző a közterület
elnevezéséről, valamint a települések szétválásáról és egyesüléséről,
továbbá a területátcsatolásról hozott helyi önkormányzati képviselőtestületi határozat és a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel
rendelkező ingatlanügyi hatóság vagy építési hatóság ezen eljárásban
hozott határozata alapján végzi. Uraiújfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendelete értelmében az elnevezett
közterületeken a belterületi beépített ingatlanokat házszámmal kell
ellátni. A jegyző belterületi a települési címek megállapításáról és
megváltoztatásáról határozattal dönt, a zártkerti és külterületi
ingatlanok esetében az ingatlant határoló útterület nevéről igazolást
ad ki.
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló,
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /
2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről
és a házszám-megállapítás szabályairól
Móricz Zoltánné
Hivatalból, vagy kérelemre indul. Kérelemre induló eljárásban a
kérelmet annak a személynek kell benyújtani, akinek a települési cím
megállapításához vagy megváltoztatáshoz jogos érdeke fűződik. A
kérelemben meg kell jelölni az ingatlan pontos címét (helyrajzi szám,
település, utca neve, házszám, emelet, ajtó). A határozatot, valamint
az igazolást közölni kell az érintett tulajdonosokkal, a jogerős
határozatot pedig a személyi adat– és ingatlan-nyilvántartó
szervekkel. Az új cím a címnyilvántartásba rögzítésre kerül.
társasházaknál az alapító okirat
bérlőknél a bérleti szerződés másolatát
az érintett ingatlan tulajdoni lapja
az érintett ingatlant ábrázoló műszaki helyszínrajz
Illetékmentes

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja:
Az irat benyújtására
nyitva álló határidő:
Ügyintézési határidő:
I. fokon döntést hozó
szerv:
II. fokon döntést hozó
szerv:

Személyesen, postai úton

Az ügytípus
megnevezése
Az ügy leírása

Hagyatéki ügyek

Alkalmazott jogszabályok

Nincs jogvesztő időbeli hatály
21 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését
követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót
értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel.
Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, vagy
önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor.
Nyilatkozattételre csak törvényes örökös jogosult. Az előkészítő eljárás
befejezését követően a hagyatéki leltár – mellékleteivel - átadásra kerül
a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről
valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a
közjegyző adja át.
Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:
lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési
jog;
minden, amit csak közjegyzői végzést követően lehet elrendezni.
cégtulajdon;
lajstromozott vagyontárgy (bejegyzett);
önkéntes magánnyugdíj- vagy egészségbiztosítási pénztári tagság;
személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;
gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;
kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog;
értékpapírszámla;
lakossági folyószámla;
devizaszámla;
takarékbetétkönyv;
életbiztosítás; (ha nincs megjelölve kedvezményezett)
fel nem vett nyugdíj, munkabér, táppénz, egyéb járandóság;
műtárgy;
fegyver;
300.000 Ft feletti összegű ékszer;
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékről

Ügyintéző
A kérelem kötelező
tartalma:
Csatolandó mellékletek:

Hivatalból beszerzendő
mellékletek:
Az eljárás illetéke
Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja:
A kérelem benyújtására
nyitva álló határidő:
Ügyintézési határidő:

I. fokon döntést hozó
szerv:

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes
cselekményeiről
Móricz Zoltánné
Az eljárás hivatalból indul
A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes
tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, amelyek bemutatása nélkül a
hagyatéki leltár nem vehető fel.
A hagyaték tárgyát képező ingatlanok tulajdoni lapja, adó- és
értékbizonyítvány.
illetékmentes
--A hagyatéki leltár 30 napon belül kell elkészíteni.
E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező
leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé
tevő tényről, körülményről, okiratból tudomást szerez.
Az ügyben érdemi döntés nem születik.
hagyaték esetében az ügyben keletkezett iratok átadásra kerülnek
Sárvár Város Közjegyzőjének, Lucskainé Dr. Pintér Zsuzsannának,
hagyaték hiányában az iratanyag további intézkedés nélkül és
értesítés nélkül irattárazásra kerül.

