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Székhelyén 
 
 
Tisztelt Anyakönyvveztő Asszony/Úr! 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztálya arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy a 
Magyar Köztársaság Pakisztánban működő iszlamabadi külképviselete 2010 decemberétől átmenetileg 
felfüggesztette az afgán és a pakisztáni okiratok diplomáciai felülhitelesítését. 
 
A felülhitelesítési tevékenység felfüggesztését az indokolta, hogy - a külképviselet jelzése szerint - az 
Afganisztánban forgalomban lévő okiratok jelentős hányada hamisított, és ellenőrzésük nem, vagy csak 
aránytalan nehézségek árán oldható meg. 
 
A pakisztáni iratok pedig vagy hamisak, vagy helytelen a tartalmuk, vagy formailag nem korrektek, pl. 
nem az illetékes munkatárs írta őket alá, nem hivatalos papíron készültek, nem megfelelő pecséttel 
látták el az iratokat. Az egyéb közokiratok (pl. úti okmányok, születési igazolások) általában eredeti 
iratok, a tartalmuk azonban sokszor kétséges, nem felel meg a valóságnak. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 52. 
§ (2) bekezdése alapján a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóságnak 
diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia a külföldi okiratot.  
 
Számos olyan ország van, amellyel Magyarországnak nincs diplomáciai kapcsolata, vagy nincs az adott 
országban diplomáciai képviseletünk, illetve van ugyan magyar külképviselet, de az nem rendelkezik a 
szükséges aláírás- és bélyegzőlenyomat mintákkal, vagy egyéb okból a diplomáciai felülhitelesítés 
szünetel. 
 
Ezekben az esetekben – a Külügyminisztériummal történt egyeztetés alapján – a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztálya azt javasolja az anyakönyvvezetők részére, hogy az ezen 
országokból érkező okiratok az adott ország belső felülhitelesítésével minden esetben legyenek ellátva. 
A belső felülhitelesítés - az adott állam gyakorlatától függően - egy vagy több lépcsőben történik az 
okiratot kiállító állam hatóságai által. A magyar konzul általi diplomáciai felülhitelesítést az okiratot kiállító 
állam külügyminisztériumának hitelesítése előzi meg, amely a belső felülhitelesítés utolsó állomása. 
 
Miután Pakisztánban, illetve Afganisztában a diplomáciai felülhitelesítési tevékenység szünetel, ezért az 
ott kiállított okiratok kapcsán minden esetben meg kell követelni a belső felülhitelesítést. 
 
A pakisztáni hitelesítési záradék nem tartalmaz iktatószámot, s a hitelesítési záradékot nem látják el 
körbélyegzővel sem. Tartalmazza viszont a hitelesítés dátumát, az aláírásra jogosult munkatárs nevét, 
beosztását, aláírását. 
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a pakisztáni közjegyző 
előtt tett nyilatkozatokon (Affidavit) esetenként a következő bélyegzőlenyomat olvasható: „The Ministry is 
not responsible for the contents of this document.” (a minisztérium nem felel az irat tartalmáért).  
 
Felhívjuk a Tisztelt Anyakönyvvezető Asszony/Úr figyelmét arra, hogy azokban az esetekben, amikor a 
diplomáciai felülhitelesítésnek – a fentiekben ismertetett akadálya van – fokozott figyelemmel és 
körültekintéssel járjanak el a bemutatott okiratok és okmányok ellenőrzése során.  
 
Minden esetben terjesszék fel hivatalunkhoz a külföldi útleveléről készült fénymásolatot is, valamint 
felterjesztésükben jelezzék, ha az okmány hitelességével kapcsolatban bármilyen aggályuk van.  
 
Ennek kapcsán kérjük, szíveskedjenek a felterjesztést megelőzően egyeztetni a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával is (4033 Debrecen, Sámsoni u. 149. 
tel: (52) 503-840) is a bemutatott külföldi útiokmány adatairól, és arról, hogy az előttük folyó eljárás során 
merült-e fel kétely az útiokmány hitelessége kapcsán, illetve elvégezték-e annak okmányszakértői 
vizsgálatát és a vizsgálat milyen eredménnyel járt.  
 
Felterjesztésükben szíveskedjenek jelezni az egyeztetés megtörténtét és annak eredményét is, az 
egyeztetés kapcsán keletkezett iratokkal együtt. 
 
A külföldi állampolgár által az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. által hitelesített 
fénymásolaton túl, kérjük, hogy ezekben az esetekben terjesszék fel a fordítás alapjául szolgáló eredeti 
okiratot is hivatalunk részére, hogy annak hitelességét megnyugtató módon ellenőrizhessük (pl. 
szárazbélyegző megléte stb.). 
 
Kérem a Tisztelt Anyakönyvvezető Asszonyt/Urat, hogy a jövőben a fentiek figyelembevételével járjon el 
a külföldi állampolgárok Magyarországon történő házasságkötésével kapcsolatos esetekben. 
 
Debrecen, 2011. március 9. 
 
 
 
 
 Dr. Barna László 
 főosztályvezető 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2011. március 9. 

 
 Vasas Lászlóné dr. 
 főigazgató 

  2


