
 
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot személyesen kell bejelenteni, 
melyről az anyakönyvezető jegyzőkönyvet vesz fel. 
Bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű, 18- életévet betöltött személyek között jöhet létre. 
Létrejöttéhez az illetékes anyakönyvvezető előtt nyilatkozatot kell tenniük, igazolni kell a 
bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek fennállását. A bejelentés alkalmával a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját is ki lehet tűzni, ez esetben a törvény 
nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt. A felvett jegyzőkönyv 6 hónapig érvényes. 
Abban az esetben, ha a hat hónapon belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére, a 
szándék azonban továbbra is fennáll, az eljárást meg kell ismételni. 
 
Illetékesség

 

: a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője végzi. 

Bejelentéshez szükséges okmányok: 
Szükséges okiratok: 

• a személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló érvényes okmányok 
(személyazonosító igazolvány, útlevél) 

• személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya) 
• születési anyakönyvi kivonat 

 

• elvált családi állapot esetén a megszűnt házasságról kiállított olyan házassági 
anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét, vagy a 
házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági 
határozat 

Családi állapot igazolására szolgáló okmányok: 

• özvegy családi állapot esetén: az utolsó házasságot igazoló házassági anyakönyvi 
kivonat, mely megjegyzésként tartalmazza a házastárs halálának tényét, vagy a 
házastárs halotti anyakönyvi kivonata 

• elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot 
esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy 
közjegyzői végzés, vagy bírsági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat 
megszűnéséről 

• özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti 
anyakönyvi kivonata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a 
bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat 
 

• a nem magyar állampolgárnak a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékának 
bejelentésekor a személyes joga szerinti ország hatósága által kiállított tanúsítványt is 
be kell mutatnia. A tanúsítvány tartalmazza a nem magyar állampolgár természetes 
személyazonosító adatait, az érintett személy állampolgárságát, lakcímét, családi 
állapotát, valamint azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolatnak a rá 
vonatkozó jog szerint nincs akadálya 

Külföldi állampolgárok esetén: 

 


