Bagi Polgármesteri Hivatal

Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet
illetékbélyegben kell leróni)
Illetékmentes a születési kivonat, ha
• a születés anyakönyvezésekor első ízben
• haláleset anyakönyvezéséhez van szükség
• családi pótlék, nyugdíj igényléséhez
• gyámhatósági eljárásokhoz, bölcsődei, óvodai, iskolai elhelyezéssel kapcsolatos
eljáráshoz szükségeltetik.
Illetékmentes a házassági anyakönyvi kivonat
• házasságkötéskor első ízben
• a szülők házassági kivonata a gyermek születésének anyakönyvezéséhez
• haláleset anyakönyvezéséhez
• nyugdíj igényléséhez
Illetékmentes a halotti anyakönyvi kivonat
• a haláleset anyakönyvezéskor első ízben a hozzátartozó, temetést intéző részére
• nyugdíj megállapításához
• árvaellátás igényléséhez
Az illetékmentes anyakönyvi
kivonatot a bejelentésre kötelezettnek vagy
meghatalmazottjának kell átadni. Az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől
számított nyolc napon belül állítja ki az anyakönyvvezető és az érdekeltnek postai úton
megküldi, illetve a személyesen jelenlévő ügyfélnek azonnal átadja
.

A házasságkötés:
Kik köthetnek házasságot?
Magyarországon házasságot csak férfi és nő köthet. Külön engedély nélkül minden
cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár. A 16 és 18 év közötti
fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, mely a kiskorú állandó
lakóhelye szerint illetékes járási gyámhatóságnál szerezhető be. Magyar állampolgár 16 éves
kor alatt törvényes házasságot nem köthet.
Kivel nem lehet házasságot kötni?
Egyenes-ági rokonnal, testvérekkel, testvérek egyenesági, vér szerinti leszármazóival, a volt
házastárs egyenesági rokonával, valamint örökbe fogadó az örökbe fogadottal.
Hol házasodhatunk?
Magyarország bármely házasságkötő termében. Mindenképpen célszerű tájékozódni az adott
házasságkötő terem befogadóképességéről, és a várható költségekről, a Polgármesteri
Hivatalok ugyanis maguk határozzák meg a szolgáltatások árait.
Teendők
A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti be és erről az anyakönyvvezető
jegyzőkönyvet vesz fel. Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók
kívánságának figyelembevételével tűzi ki.
A házasságkötés időpontja legkorábban a jegyzőkönyv felvételétől számított harmincegyedik
napra tűzhető ki.
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A 30 napos várakozási idő alóli felmentés megadásáról, nagyon indokolt esetben, a tervezett
házasságkötés helye szerint illetékes jegyző a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül
dönt.
Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt és a
házasságot nem kötötték meg, az eljárást meg kell ismételni.
A szükséges okmányok magyar házasulók esetében:
• személyazonosító igazolvány
• lakcímigazolvány vagy
• magyar útlevél és lakcímigazolvány
• születési anyakönyvi kivonat
• családi állapot igazolás (elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző
házasságáról készített záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot
esetén : az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
A doktori címek 2013. március 1-jétől nem jegyezhetők be az anyakönyvekbe - és a korábban
már bejegyzettek sem szerepeltethetők - a továbbiakban az anyakönyvi kivonatokon sem. A
változás nem érinti a személyazonosító okmányokat.
Házassági tanú
Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy, aki érvényes személyi
igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal rendelkezik. Külföldi állampolgárságú tanú esetén
útlevélre, és amennyiben nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség. Nem lehet tolmács a
házasuló és egyenesági rokona. A tanú felkéréséről és a házasságkötésen való megjelenéséről
a házasulók gondoskodnak
A külföldi állampolgár házasságkötéséhez szükséges okiratokat és a jegyzőkönyvet az
anyakönyvvezető továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, elbírálás céljából. Az
elbírálási idő: 30 nap. A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos
várakozási időt az anyakönyvvezető valamennyi irat, valamint a felettes szerv nyilatkozata
beérkezésétől számítja.
• 16. életévét betöltött személy esetében a gyámhivatal előzetes engedélye szükséges
• igazolnia kell a személyazonosságát, állampolgárságát.(igazolvány, útlevél)
• csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonatát, (egyes országok esetében diplomácia
felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva), amit Magyarországon kizárólag az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy konzul által fordíttathat le.
• tanúsítványt hiteles magyar fordításban (egyes országok tekintetében diplomáciai
felülhitelesítéssel, illetve Apostille hitelesítéssel ellátva.) A tanúsítványt kiadja a
külföldi házasuló államának illetékes hatósága. A tanúsítvány tartalmáról az
anyakönyvvezető ad tájékoztatást.
• lakbizonylat, ha a tanúsítvány azt nem tartalmazza (egyes országokban diplomáciai
felülhitelesítéssel vagy Apostillel ellátva ) hiteles magyar fordításban
• családi állapot igazolás (egyes országokban diplomáciai felülhitelesítéssel vagy
Apostillel ellátva )
Külföldi állampolgár házasulónak
• elváltnál: jogerős bírósági ítélet OFFI fordításban,
• özvegy családi állapotnál: halotti kivonat OFFI fordításban,
• nőtlen és hajadon esetén: a tanúsítványnak tartalmaznia kell.
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A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről:
A hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések
esetében írásban (formanyomtatványon) kérelmet kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél,
amelyet a jegyző engedélyez
A kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni a meghatározott díjat, amelyet igazolni
kell az anyakönyvvezetőnek
Vasárnap, ünnepnapokon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem engedélyezhető
Hivatali munkaidőben történő házasságkötések térítésmentesek
Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl 15.000.- Ft-+ áfa díjat kell befizetni (a
Polgármesteri Hivatal pénztárába)
Hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén 20.000.- Ft +
áfa díjat kell fizetni
Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal
fenyegető egészségi állapotára és az egészségügyi és szociális intézményben lebonyolított
házasságkötés díjmentes
A házasságkötés elmaradása esetén az eseményt megelőző 3 napon belül bejelentik akkor a
befizetett díj 15 napon belül vissza térítésre kerül

A születés anyakönyvezése:
A születés anyakönyvezése a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik.
A születést legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni. Ha a szülés intézetben
történt, az intézet vezetője, ha intézeten kívül történt, a szülők vagy a szülésnél közreműködő
orvos jelenti be. Ha a szülésnél nem orvos működött közre, a bejelentésre kötelezett 8 napon
belül köteles bejelenteni.
Szükséges okiratok:
• élveszületési lap
• a szülők házassági anyakönyvi kivonata vagy közjegyző előtt létesített regisztrált
élettársi kapcsolat kivonata
• a szülők személyazonosító igazolványai, lakcímkártyái
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat – amennyiben nem házasok
• intézeten kívüli születésnél: csatolni kell a "Vizsgálati lap otthon született gyermekről,
nyomtatványt a szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított
igazolást, valamint a terhesgondozási könyvet is be kell mutatni az
anyakönyvvezetőnek
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Haláleset anyakönyvezése:
A haláleset anyakönyvezése a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban történik
meg. A halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni.
Anyakönyvezésre a felsorolt iratokat az elhunyt hozzátartozója, vagy a hozzátartozó által
megbízott temetkezési ügyintéző viheti be az Anyakönyvi Hivatalba, a bejelentésről
jegyzőkönyv készül.
Szükséges okiratok:
•
•
•
•
•

az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány (amennyiben azt a háziorvos
állítja ki, hamvasztás esetén az ÁNTSZ hozzájárulása is szükséges hozzá)
az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata v. jogerős válási ítélet
özvegy családi állapot esetén a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
az elhunyt személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, vezetői engedélye, útlevele,
tartózkodási engedélye

A születést és a halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezik.
Az anyakönyvezést legfeljebb harminc napra el lehet halasztani, ha a bejelentéskor
valamennyi adat nem áll rendelkezésre.

Névviselés, névhasználat
Házassági névviselési forma módosítása:
A házassági név az érintett kérelmére módosítható a házasság fennállása alatt, illetve a
megszűnése után. A kérelem bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető. A jegyzőkönyv
felvétele után személyazonosító igazolvány készítéséhez illetékmentes anyakönyvi kivonatot
állít ki az illetékes anyakönyvvezető.
Szükséges okiratok:
• személyazonosító igazolvány
• lakcímigazolvány
• jogerős bontóítélet, illetve a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
• A kérelem illetéke: 5000.- Ft (illetékbélyegben)

Születési családi és utónév megváltoztatása:
A kérelmet személyesen kell benyújtani bármelyik anyakönyvvezetőnél, külföldön élő
magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli köztisztviselőnél.
Szükséges okiratok:
• érvényes személyazonosító igazolvány
• lakcímigazolvány
• születési anyakönyvi kivonat
• házassági anyakönyvi kivonat
• kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatai
Névváltoztatási kérelmet az anyakönyvvezető felterjeszti a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Anyakönyvi Osztályára, elbírálás céljából. A névváltoztatásról okiratot állít ki a
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felelős miniszter, az új nevet az okirat kézhezvételét követően köteles és jogosult viselni a
kérelmező.
A névváltoztatási kérelem illetéke: 10.000.- Ft. (illetékbélyegben)
A megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke: 50.000.- Ft.
Ügyintézési idő: 60 nap.

Elvált vagy özvegy családi állapotú személy névviselési forma módosítása
A kérelmező a módosítást a lakóhelye szerint vagy a házasságkötés helye szerint illetékes
anyakönyvvezetőnél kérheti. A kérelem illetékköteles. Az illeték mértéke 5.000 Ft, melyet
illetékbélyeg formájában kell leróni.
Szükséges okiratok:
• érvényes személyazonosító igazolvány
• lakcímigazolvány
• elvált személynél: jogerős bírósági ítélet, vagy az előző házasságáról készített
záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén: az elhunyt
házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Hazai anyakönyvezés:
Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, elhalálozásának,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hazai anyakönyvezése a KIM BÁH
Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvezési Osztályának (Bp. XI., Budafoki út 60.
A. ép.) hatáskörébe tartozik. A hazai anyakönyvezést bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön
a magyar külképviseleti hatóságnál lehet kérni.
Az anyakönyvezéshez az eredeti idegen nyelvű okiratot és annak hiteles magyar fordítását
(Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest, VI. Bajza u. 52.) kell csatolni. (A
benyújtott iratokról célszerű hiteles másolatot készíttetni, mivel a benyújtott eredeti okiratokat
az anyakönyvi irattárból nem lehet visszaadni!)
Hazai anyakönyvezés kérésekor minden esetben igazolni kell a magyar állampolgárságot,
mely történhet
• érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal
• érvényes magyar útlevéllel
• állampolgársági bizonyítvánnyal (1 évnél nem régebbi)
A kérelem benyújtását követő 5 napon belül az anyakönyvvezető a jegyzőkönyvet felterjeszti
az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hazai Anyakönyvi Osztályára. Ügyintézési
idő: 30 nap.
A kérelmező lakcímére postázzák a magyar anyakönyvi kivonatot.
Születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok és adatok:
• jegyzőkönyv
• a születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (egyes országok okirataira
diplomáciai felülhitelesítés ill. Apostille szükséges!)
• szülők magyar állampolgárságának igazolása
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
• jogerős ítélet apaság bírói megdöntéséről
• jogerős ítélet apaság bírói megállapításáról
• házassági anyakönyvi kivonat
• ha az anya özvegy vagy elvált, záradékkal ellátott házassági kivonat
• az anya leánykori neve
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• szülők személyi azonosítója
• gyermek származási helye
A jegyzőkönyv valamennyi adatának a gyermek születésének időpontjában fennálló állapotot
kell tükröznie.
A házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok és adatok:
• jegyzőkönyv
• mindkét fél állampolgárságának igazolása
• (egyes országok okirataira diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille szükséges)
• házassági anyakönyvi kivonat hiteles fordításban ( OFFI vagy konzul )
• születési anyakönyvi kivonat
• családi állapot igazolás
• záradékolt házassági anyakönyvi kivonat elvált vagy özvegy esetében
• ha az okirat nem tartalmazza, a magyar állampolgár nyilatkozata a névviseléséről
• ha az okirat nem tartalmazza, a külföldi állampolgár házastárs névviselésének
igazolása
A haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratok és adatok:
• jegyzőkönyv
• (egyes országok okirataira diplomáciai felülhitelesítés, ill. Apostille szükséges)
• halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordításban ( OFFI vagy konzul )
• születési anyakönyvi kivonat
• családi állapot igazolására (jogerős bírói ítélet) vagy záradékolt házassági kivonat,
özvegy családi állapot esetében a halotti kivonat
• az elhunyt anyjának leánykori neve
• az elhunyt illetőleg házastársszemélyi azonosítója
• állampolgárság igazolása
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:
Apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság, magyar külképviseleti hatóság előtt
lehet tenni, vagy közjegyzői okiratban kell foglaltatni.
• a szülők együttes jelenléte szükséges
• az anya családi állapot igazolása (jogerős bírósági ítélet, ha elvált, vagy halotti kivonat
özvegy családi állapot esetén)
• ha az apai elismerő nyilatkozatot születendő gyermekre teszik, a szakorvos által
kiállított igazolás mely tartalmazza a fogamzás és a szülés feltételezett időpontját
• személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
• a magyar nyelvet nem beszélő részére tolmács szükséges

Honosítási eljárás (hagyományos és egyszerűsített):
A hagyományos honosítási kérelmet Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy a
kérelmét a lakóhelye szerinti járási hivatalnál nyújthatja be 2013. március 1-től. A honosítási
kérelem illetékmentes.
A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a járási hivatalnál kérhető.
Az egyszerűsített honosítási kérelmeket 2013. március 1-től járási hivatalnál nyújthatja be. A
honosítási
kérelem
illeték
mentes. Nyomtatvány
letölthető
a : www.allampolgarsag.gov.hu címen.
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Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem:
Az állampolgársági bizonyítványt az ország határain belül és kívül élő nagykorú személy
kérheti.
Az eljárás illetéke: 3000.- Ft.(illetékbélyegben)
A kérelmet személyesen a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél nyújthatja be, külföldön élő
kérelmező pedig az illetékes magyar konzulnál.
Az állampolgársági kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül felterjeszti a Bevándorlási és
Állampolgársági Igazgatóságához. A bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek az
Állampolgársági Hivatal a beérkezéstől számított 60 napon belül tesz eleget. Az
állampolgársági bizonyítványt az anyakönyvvezető vagy a magyar konzul részére küldik meg,
majd azt a kérelmező részére az anyakönyvvezető (konzul) átadja.
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Hatósági bizonyítvány
Hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
A hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány között az a különbség, hogy
míg a hatósági igazolvány - érvényességének időtartama alatt - az ügyfél adatainak vagy
jogainak rendszeres igazolására szolgál, addig a hatósági bizonyítvány tipikus esetben
egyszeri alkalomra szólóan (meghatározott más eljárásban való felhasználás céljából)
tanúsítja a benne foglaltakat,
A hatósági igazolvány rendszeresítése törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet
rendelkezésén alapul, ettől eltérően a hatósági bizonyítvány adattartalmát bármilyen
jogszabály meghatározhatja
Az ügyfél kérelmére tény, állapot, adat igazolására hatósági bizonyítványt adunk ki, mely
3.000,- Ft illeték alá esik, az ügyintézési határidő 10 nap.
A Polgármesteri Hivatal írásbeli kérelemre kiállítja a hatósági bizonyítványt. Ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen
célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági
bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági
bizonyítvány tartalma valótlan.
Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság állapítja meg, amelynek
eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban
foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági
bizonyítványt kiadó hatóságot.
A hatósági bizonyítvány kiadására nyolc napos általános ügyintézési határidőt állapít meg,
amelytől azonban bármilyen szintű jogszabály akár fölfelé, akár lefelé eltérhet. Hatósági
bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az
ügyfél valószínűsíti.
Szükséges iratok:
• illetékbélyeg
• személyi igazolvány
• lakcímigazolvány
A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha
• kiadása jogszabályba ütközik,
• az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható,
• az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy
szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását
kéri.
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Teljes hatályú apai elismerés
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lakóhelytől függetlenül tehetnek a szülők,
mindkettejük együttes személyes jelenléte mindenképp szükséges.

Születendő gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Szükséges okiratok:
• Mindkét Szülő érvényes személyazonosító igazolványa, (ennek hiányában) érvényes
útlevele szükséges, lakcímigazolvánnyal együtt.
• Terhesgondozási könyv
• Szakorvos (szülész-nőgyógyász) által kiállított bizonyítvány (igazolás), mely a szülés
várható időpontját tartalmazza. 6/2003.(III.7.)BM rendelet
• Ha az anya családi állapota elvált, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (az
anyakönyvi kivonat megjegyzések rovata tartalmazza a válás adatait) melyet a
házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető adhat ki.
Az anya hajadon családi állapota esetében az apai elismerő nyilatkozatot kiállító
anyakönyvvezető állítja ki a családi állapot igazolást. A teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatot születendő gyermekre - elvált családi állapotú anya esetében - akkor lehet
felvenni, ha a válás jogerőre emelkedése és a gyermek várható születési ideje között
eltelik 300 nap.
Külföldi állampolgár apa esetén szükség van útlevelére, valamint ha rendelkezik, az
idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási engedéllyel, esetleg letelepedési
engedéllyel.
Tolmácsra abban az esetben van szükség, ha valamelyik szülő nem ért illetve nem beszél
magyarul. Tolmács lehet olyan személy is, aki nem rendelkezik tolmács igazolvánnyal, de azt
az idegen nyelvet, melyet az eljárásnál használ, olyan szinten beszéli, hogy a feltett
kérdéseket, válaszokat fordítani tudja.
Abban az esetben, ha mindkét szülő külföldi állampolgár, országuk budapesti
nagykövetségén lehet a nyilatkozatot megtenni.
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezetőnél vagy gyámhatóságnál lehet
megtenni..
Házasságból született gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a
férj apaságát valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte.
Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet jogerőre
emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.
Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a gyermeknél, akire
az apai nyilatkozatot tenné. Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének
hozzájárulása is szükséges. Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondnoknak, mint a
kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.
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Megszületett gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Megszületett gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születési
helye szerinti illetékes anyakönyvvezetőnél lehet megtenni.
Szükséges okiratok:
•

A gyermek születésénél korábban kiadott iratok.

Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Kiskorú anya esetén kirendelt gyám (eseti gondnok) mint a kiskorú törvényes képviselője az
apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.
Bármilyen felmerülő probléma esetén a nyilatkozat megtétele előtt Anyakönyvi Csoportunkat
vagy a Gyámhatóságot érdemes telefonon felhívni.
Az eljárás illetékmentes.
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