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AZ ANYAKÖNYVI HIVATAL VONZÁSKÖRZETE (anyakönyvi kerület)
Rimaszombat városa által átruházott bizonyos feladatokat az anyakönyvi hivatal lát el
2002.1.1-től az anyakönyvezés területén. Rimaszombat anyakönyvi hivatalának
vonzáskörzetébe tartozik Rimajánosi, Pálfala, Zeherje és Felsőhegymeg. Ezen községek
lakosai anyakönyvvezetési ügyeiket a rimaszombati Anyakönyvi Hivatalban intézik. Az
anyakönyvi hivatal szóban és írásban fogadja a vonzáskörzetébe tartozó lakosok kérelmeit.
Feldolgozza, beírja és kiadja azokat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos
dokumentumokat, melyek a vonzáskörzetébe tartoznak, függetlenül az érintett személy
állandó lakhelyétől.

AZ ANYAKÖNYVI HIVATAL FŐ TEVÉKENYSÉGEI
1. Az újszülött anyakönyvezése – születési anyakönyvi kivonat kiadása
2. Házasságkötés engedélyezése iránti kérelem
3. Halálozás anyakönyvezése – halotti anyakönyvi kivonat
4. Anyakönyvi kivonatok kiadása , anyakönyvekbe való betekintés

AZ ÚJSZÜLÖTT ANYAKÖNYVEZÉSE – ANYAKÖNYVI KIVONAT KIADÁSA
Amennyiben a szülők házastársak, a gyermek apja benyújtja:
- a szülők házassági kivonatát,
- a szülők személyazonosító igazolványát,
- 5€ közigazgatási illetéket az anyakönyvi kivonat másolatának kiadásáért.
Amennyiben a szülők nem házasok, szükséges:
- mindkét szülő jelenléte,
- a szülők személyazonosító igazolványa,
- elvált édesanya esetén a válás tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat,
- özvegy családi állapot esetén a férj halálesetének tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat,
- 5€ közigazgatási illeték az anyakönyvi kivonat másolatának kiadásáért.
Házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal
el lehet ismerni a meg nem született gyermeket. Szükséges:
- mindkét szülő jelenléte,
- a szülők személyazonosító igazolványa,
- elvált édesanya esetén a válás tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat,
- özvegy családi állapot esetén a férj halálesetének tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat.
- jegyzőkönyvbe kell venni a megállapodást a névviselésről is (utónév és a családi név férfi és
női alakja).

HÁZASSÁGKÖTÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
Amennyiben a jegyesek a Szlovák Köztársaság (SzK) állampolgárai és állandó lakhellyel
rendelkeznek az anyakönyvi hivatal vonzáskörzetrében:
- a kérelemre vonatkozó nyomtatványt csak az anyakönyvi hivatal irodájában lehet igényelni,
- a kitöltött nyomtatványt a jegyesek jelenlétében kell leellenőrizni az anyakönyvi hivatal
irodájában,
- a kérelem ellenőrzéséhez fel kell mutatni a jegyesek személyazonosító igazolványait,
születési anyakönyvi kivonatait, elváltak esetén a válás tényét tartalmazó anyakönyvi
kivonatot, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halálesetének tényét tartalmazó
anyakönyvi kivonatát, közös kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát és az édesanya
kiskorú gyermekének születési anyakönyvi kivonatát, amennyiben az apaság nincs elismerve
- minden iratnak az anyakönyvi hivatalban kell lennie legkésőbb a házasság megkötése előtti
7. napon.
Amennyiben a jegyesek a Szlovák Köztársaság állampolgárai, de nem rendelkeznek
állandó lakhellyel az anyakönyvi hivatal vonzáskörzetében:
- az 1. pontban leírtak az irányadók, a jegyesek a dokumentumokat leadják az állandó
lakhelyük szerinti illetékes anyakönyvi hivatalok egyikében. A hivatal leellenőrzi az adatokat
és kiállítja az engedélyt a más anyakönyvi hivatal előtti házasságkötésre.
Amennyiben a jegyesek egyike külföldi:
- SzK állampolgárára az 1.pontban leírtak az irányadók,
- külföldiek esetében érvényes útlevél, születési anyakönyvi kivonat, elváltak esetén a válás
tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs
halálesetének tényét tartalmazó anyakönyvi kivonat és 6 hónapnál nem régebbi okmány
a személyi állapotáról szükséges,
- minden iratnak az anyakönyvi hivatalban kell lennie legkésőbb a házasság megkötése előtti
14. napon.
Amennyiben a külföldi személy olyan ország állampolgára, amely nem kötött
jogsegélynyújtási szerződést a SzK-gal:
- a közokiratokat felül kell hitelesíttetni az adott országban, ellátni a Hágai Egyezmény
szerinti felülvizsgálati záradékkal (Apostille) és jogi fordító általi fordítást készíteni erről
szlovák nyelvre
- a külföldivel való házasságkötés előkészületei alatt javasoljuk a SzK területén lévő
anyakönyvi hivatallal való folyamatos együttműködést.
Amennyiben a jegyesek egyike sem rendelkezik állandó lakhellyel a SzK területén
(állampolgárságtól függetlenül):
- a kérvényt és az előző pontokban felsorolt iratokat benyújtják bármelyik anyakönyvi
hivatalnak.
Az egyházi szertartás:
- iránti kérelmet a templom székhelye szerinti illetékes anyakönyvi hivatalba kell benyújtani.
Az iratok előkészítése 2018.január 1-től 10 €-ba kerül.
A házasságkötéssel kapcsolatos közigazgatási illetékekről az 1995. évi 145. tv. rendelkezik.

Átalánydíjat a meghatározott napokon, órákon és helyiségen kívüli
házasságkötéssel kapcsolatos többletköltségek esetén számolnak fel. Erről a Városi
Képviselő-testület döntött 2008. 3. 4-én, Rimaszombatban.
Házasságkötésre kijelölt napok: péntek és szombat,
kivéve az ünnepnapokat és munkaszüneti napokat.
Házasságkötésre kijelölt órák:

pénteken
13.00-tól
15.00-ig
szombaton
13.00-tól
18.00-ig
Házasságkötésre kijelölt helyiség: a Városháza esketőterme (cím: Hlavné nám.2.),
esetlegesen egyéb alkalmas hely az anyakönyvi hivatal engedélyével, összhangban a 2005.évi
36-os családjogi törvénnyel és későbbi módosításaival.

HALÁLESET AZ ANYAKÖNYVI HIVATAL ILLETÉKESSÉGÉN BELÜL
- be kell nyújtani az eredeti halottvizsgálati bizonyítványt 2 példányban és az elhunyt
- személyazonosító igazolványát (külföldi esetében útiokmányt)
- a haláleset körüli intézkedéseket a hozzátartozók végzik személyesen, ill. temetkezési
vállalkozáson keresztül a hozzátartozók meghatalmazása alapján
- az eljárás illetékmentes.

ANYAKÖNYVI KIVONATOK KIADÁSA, ANYAKÖNYVEKBE VALÓ
BETEKINTÉS
Az anyakönyvi hivatal hivatalos kivonatokat bocsát ki: születési anyakönyvi kivonatot,
házassági anyakönyvi kivonatot vagy halotti anyakönyvi kivonatot. Lehetővé teszi az
anyakönyvekbe való betekintést, ill. kivonatok készítését:
- az érintett személynek, vagy hozzátartozójának /férj, szülők, gyerekek, unokák, testvérek és
azok gyerekei, ill. bizonyítottan indokolt esetekben más közelálló személy is, ha igazolja
magát/,
- olyan személynek, akinek érvényes bírósági határozata van arról, hogy megilleti őt
a gyermek felügyeleti joga,
- annak a meghatalmazott képviselőnek, aki olyan írásbeli megbízással rendelkezik, amely
tartalmazza az érintett személy hitelesített aláírását.
Az igénylés módjai:
- személyesen az anyakönyvi hivatal irodájában,
- írásban,
- az eljárás közigazgatási illetéke 5€ / db.
Szükséges iratok:
- személyazonosító igazolvány, vagy más személyazonosító okmány,
- más igazoló okirat, ha a személyazonosító okmányból nem lehet megállapítani a kérelmező
rokoni kapcsolatát ahhoz a személyhez, akit az anyakönyvi kivonat érint.
2015.10.1-től az anyakönyvi okmányok másodpéldányai a Szlovák Köztársaság bármely
anyakönyvi hivatalában kikérhetőek, kivéve azokat az okmányokat, melyeket a Különleges
Anyakönyyvi Hivatal ad ki elektronikus formában.

A külföldre kikért anyakönyvi kivonatokat kötelező felülhitelesíteni, amennyiben a SzK-nak
nincs a rendeltetési országgal államközi megállapodása a közokiratok elismeréséről !

KÜLFÖLDÖN SZERETNE HÁZASSÁGOT KÖTNI? – FONTOS TUDNIVALÓ !
A 2006. évi 14. tv. módosítja és kiegészíti az 1994. évi 154. tv-t az anyakönyvi hivatalokról és
2006. február elsejétől a SzK nem állít ki jogi alkalmassági bizonyítványt a külföldön történő
házasságkötésre.
A SzK állampolgára, aki külföldön akar házasságot kötni, az állandó- vagy utolsó szlovákiai
állandó lakhelye szerinti illetékes anyakönyvi hivatalhoz fordulhat. A hivatal kiadja neki az
erre vonatkozó igazolást.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT, GYERMEKE SZÜLETETT, MEGHALT EGY
HOZZÁTARTOZÓJA KÜLFÖLDÖN?
A SzK állampolgárainak mindazon anyakönyvi eseményei (születés, házasságkötés,
halálozás), melyek külföldön történnek, speciálisan a különleges anyakönyvbe kerülnek
bejegyzésre. A SzK-ban Különleges Anyakönyvi Hivatalt Pozsonyban, a Belügyminisztérium
mellett hoztak létre.
A különleges anyakönyvbe való bejegyzéseket a SzK Nagykövetsége közvetíti külföldön
vagy az állandó lakhely szerinti illetékes anyakönyvi hivatal, a szlovákiai utolsó állandó
lakhely szerinti illetékes anyakönyvi hivatal, vagy bármely anyakönyvi hivatal a SzK
területén, ha a kérelmezőnek soha nem volt állandó lakhelye a SzK területén.
A Különleges Anyakönyvi Hivatal nem fogad személyesen benyújtott bejegyzési kérelmeket,
az anyakönyvi eseményt a fent említett hivatalok egyikének kell bejelenteni.
Kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonatát a szülő vagy nagyszülő kérheti.
A különleges anyakönyvi nyilvántartásba való felvételhez a következő okmányokat kell
csatolni:
- a külföldön kiadott eredeti születési- házassági- vagy halotti anyakönyvi kivonat hiteles
fordítása szlovák nyelvre (kivéve a cseh),
- azon anyakönyvi okmányok, melyeket olyan országokban adtak ki, amellyekkel a SzK-nak
nincs jogsegélynyújtási szerződése, az adott országban a hiteles fordítást felül kell
hitelesíttetni, azaz ellátni a Hágai Egyezmény szerinti felülvizsgálati záradékkal (Apostille)
- érvényes személyi igazolvány ill. tanúsítvány a szlovák állampolgárságáról,
- egyéb iratok az anyakönyvi hivatal iránymutatásai szerint, pl.: jogerős bírósági határozat
a válásról, szülők házassági levele a gyermekük születési anyakönyvi kivonata kapcsán, apai
elismerő nyilatkozat, amennyiben a gyermek szülei nincsenek összeházasodva, ill.
névváltoztatás iránti kérelem (-ová nélküli női családi név).
Főleg házasságkötés előtt időben és helyesen meg kell jelölni: a külföldi fél szüleinek
születési helyét és idejét, a nevét, családi nevét, személyazonosító számát, külföldi tanúk
esetében a születési dátumot és egyéb adatokat, amelyek a külföldi anyakönyvi okmányon
főszabály szerint nem szerepelnek.

A különleges anyakönyvbe való felvételért 2018.1.1-től 10 eurót kell fizetni.
AJÁNLÁS:
Házasságkötés előtt forduljanak bizalommal anyakönyvi hivatalunkhoz: személyesen,
telefonon ill.emailben.

2018.1.1-től hatályos közigazgatási illetékek és
átalánydíjak: a házasságkötéshez kapcsolódó
többletköltségek
Intézkedés:

Házasságkötés az illetékes anyakönyvi hivatalban az erre
kijelölt napokon és órákban
A Szlovák Köztársaság állampolgárainak
házasságkötésének engedélyezése az illetékes anyakönyvi
hivatalon kívüli más anyakönyvi hivatalban
A Szlovák Köztársaság állampolgárainak házasságkötése
az illetékes anyakönyvi hivatalon kívüli más anyakönyvi
hivatalban
Házasságkötés engedélyezése a meghatározott időszakon
kívül:
-az erre kijelölt napokon kívül: hétfő-csüt.
-az erre kijelölt órákon kívül
A hivatal által meghatározott helyiségen kívüli
házasságkötési engedély
Szlovák állampolgár és külföldi, vagy külföldiek nem az
illetékes anyakönyvi hivatal előtti házasságkötése iránti
engedély
Szlovák állampolgár és külföldi házasságkötése
Külföldiek házasságkötése
Házasságkötés, ha a felek egyike sem rendelkezik
a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel
Házasságkötés, ha a felek egyike sem rendelkezik állandó
lakhellyel a város területén
Egyház, vagy más vallási szervezet előtti házasságkötés
dokumentumainak előkészítése

2018.1.1-től
hatályos
közigazgatási
illetékek
–

2018.2.1-től
hatályos
átalánydíjak
–
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–

20€

–

20 €

20 €

–

20 €

70 €

170 €

35 €
70 €
200 €

–
–
–

200 €

–

–

70 €

10 €
Hatályon kívül
helyezve
2018.3.15-től.

