
Ügyleírás: Születés anyakönyvezése 
 
A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni a 
születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet 
vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos 
jelenti be. 
Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a 
bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be. 
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, 
amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. 

Illetékesség születés helye szerinti anyakönyvvezető 

Szükséges okiratok: Jegyzőkönyv születés bejelentéséről: 
Intézeti szülés esetén az egészségügyi intézmény ügyintézőjének kell átadni, illetve 
bemutatni az alábbi okmányokat, okiratokat: 
Az anya személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes 
személyazonosító igazolvány, útlevél és lakcímkártya. 
 
Külföldi állampolgár : 
- magyarországi tartózkodásra jogosító idegenrendészeti hatóság által kiállított 
engedéllyel, vagy igazolással, vagy kártyával rendelkezik 
- útlevél, amennyiben az anya házasságban él – a külföldi házassági okirat hitelesített 
magyar nyelvű fordítása; ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát 
igazoló okirat hitelesített magyar nyelvű fordításban, ha az anya elvált, vagy özvegy, a 
házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hitelesített magyar nyelvű 
fordítása  (Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda fordítása  vagy konzul által készített fordítás fogadható el.) 
 
Amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben és az anya a születendő 
gyermekét- a törvényes feltételek fennállása esetén- egy férfi magáénak elismerte, a 
teljes hatályú apai elismerésről készült jegyzőkönyv mellékelése is szükséges. 
 
Amennyiben a szülők házasságban élnek, vagy a gyermek születése és a házasság 
felbontása, vagy a volt házastárs halála között 300 nap nem telt el, házassági 
anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.  
 
Amennyiben a szülők a házasságban nem viselnek közös házassági nevet, a házassági 
anyakönyvi kivonatnak tartalmazni kell a szülők megállapodását a gyermek születési 
családi nevéről.  
 
Ha a szülés intézeten kívül történik:  
A születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre a szülést 
követő első munkanapon köteles bejelenteni. a születés helye szerint illetékes 
anyakönyvvezetőn aki kiállítja az anyakönyvezéshez szükséges jegyzőkönyvet. 
Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatványt, be kell 
mutatni a „Terhes gondozási könyvet”, és csatolni kell a szülész-nőgyógyász orvos 
által kiállított – a születés tényét megállapító igazolást is. Az igazolásnak tartalmaznia 
kell az anya személyazonosítására alkalmas adatait, a szülés tényét és annak 
vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét. 

Az ügyintéző : Nagylók Község esetében :  Csikós Zsuzsanna anyakönyvvezető- adó-
igazgatási ügyintéző  

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-
mail: pmhivatal@nagylok.hu 

Hantos község esetében: Horváth Jánosné anyakönyvvezető- igazgatási   
ügyintéző 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ 
invitel.hu 

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   székhelyén: 

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   Hantosi Kirendeltségén 



2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

-     ügyfélfogadási időben:   

Hétfő: 8.00-12.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-12.00 

Csütörtök: 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 

 
 

Ügyintézés határideje és díja születés anyakönyvezése a bejelentést követően azonnal, de hiányos adatok esetén 
30 napig elhalasztható, illetékmentes az eljárás 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, útmutatók 

- 

Az alkalmazott jogszabályok: 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról 
1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről 
1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról 
1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról 
1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról 
1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségről 
125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi 
LV. tv. végrehajtására 
1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról valamint 
a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10.) Korm. sz. rendelet 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 
1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, 
valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 
6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésről 

Egyéb fontos tudnivalók A gyermek születésének anyakönyvezéséhez a szülők házassági anyakönyvi 
kivonatának kiállítását- amennyiben az  nem áll rendelkezésre -, a házasságkötés  
helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt,  illetve külföldön történt házasságkötés 
esetén a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság 
Azonosítási és Anyakönyvi Osztálya  vagy a Bevándorlási és  Állampolgársági 
Hivatal  Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Honosított Anyakönyvi Osztályától 
illetékmentesen szerezhető be. 
 
2006. március 1-től új rendszerben és formában készülnek el a születési anyakönyvi 
kivonatok. Az anyakönyvvezető a születés anyakönyvezése után elkészített születési 
anyakönyvi kivonatot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt tértivevényes postai 
küldeményben küldi meg az anya lakóhelyére.  
 
2006. január 1-től a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött polgára számára 
támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. 
születési év betöltése után könnyebb elegyen a fiatalok életkezdése. 
Bővebben:  www.babakotveny.hu 

 


