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T Á J É K O Z T A T Ó 

Ukrajnából menekülő magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeivel 

kapcsolatos hazai anyakönyvi eljárásról 

 

1. Az a 2022. február 24-ét követően Ukrajnából érkező, egyszerűsített honosítással magyar 

állampolgárságot szerzett személy, aki az egyszerűsített honosítási eljárást követően mint magyar 

állampolgár Ukrajnában kötött házasságot, ott született gyermeke vagy esetleg elhunyt hozzátartozója, 

ezen eseményekkel kapcsolatos hazai anyakönyvezéseket az Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály 

Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi úgynevezett klasszikus hazai anyakönyvi eljárásban. 

A hazai anyakönyvi eljárás ügyintézési határideje teljes eljárásban 75 nap, de amennyiben a kérelemben 

jelzi az ügyfél vagy a kérelem átvevő hatóság a kérelem sürgősségét, soron kívül elbíráljuk a kérelmet. 

 

A kérelem mellé minden esetben csatolni kell az ukrán nyelven kiállított anyakönyvi kivonatot eredetben 

vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. ( a továbbiakban : OFFI) által készített hiteles 

másolatát hiteles magyar fordítással ellátva. 

Az OFFI az ukrajnai háborús helyzetre tekintettel a hazai anyakönyvi eljáráshoz szükséges ukrán 

születési és házassági anyakönyvi kivonatok hiteles magyar fordítását gyors, legfeljebb 3 munkanapos 

határidővel, kedvezményes fix, 5.000 Ft+Áfa áron készíti el. A hiteles magyar fordítás elkészítésével 

kapcsolatban az alábbi linken érhető el az OFFI Zrt. részletes tájékoztatása: 

https://www.offi.hu/hirek/kozlemeny-az-orosz-ukran-haboruban-erintettek-okiratainak-magyarorszagi-

hitelesitett-forditasarol 

 

2. Az Ukrajnából érkező, egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személy, aki az 

egyszerűsített honosítási eljárást követően az Ukrajnában történt anyakönyvi eseményeinek hazai 

anyakönyvezése már megtörtént és magyar anyakönyvi kivonata kiállítását kéri, a kivonat kiállítással 

kapcsolatos ügyintézést az Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztály 1. végzi. 

Az anyakönyvi kivonat kiállítására irányuló eljárás ügyintézési határideje 8 nap, de sürgős esetekben a 

kiállítást soron kívül teljesítjük. 

 

A hazai anyakönyvezésre, illetve hazai anyakönyvezett eseményről magyar anyakönyvi kivonat 

kiállítására irányuló kérelmek Magyarországon bármelyik település Polgármesteri Hivatal 

anyakönyvvezetőjénél, bármely kormányablaknál, illetve a Hazai Anyakönyvi Osztályok 

ügyfélszolgálatán is benyújtható. A Hazai Anyakönyvi Osztályok ügyfélszolgálatára az Ukrajnából 

menekülő magyar állampolgároknak nem kell előzetesen telefonon időpontot foglalniuk, érkezési 

sorrendben fogadjuk őket. 

 

Az ügyfélfogadás helye: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. 

Az ügyfélfogadás ideje: minden héten kedden 8.30-12.00 óra között. 

E-mail: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu 

Telefon: 

Hazai Anyakönyvi Osztály 1.: +36(1) 323-3168 

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.: +36(1) 323-3162 

    +36(1) 323-3176 
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