ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE
Vonatkozó jogszabályok:
− az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
− a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
− a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
− az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Ügyfélfogadás helye: Nyírcsaholy Polgármesteri Hivatal
4356 Nyírcsaholy, Szabadság u.1.
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:
8-12 óráig
Szerda:
8-16 óráig
Péntek:
8-12 óráig
Ügyintéző: Kádár Attiláné anyakönyvvezető Tel.: 44/502-932
E-mail: igazgatas@mateszalka.hu
Születés anyakönyvezése: A gyermek születése - függetlenül a szülő bejelentett állandó
lakcímétől - mindig a születés helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban kerül
bejegyzésre az anyakönyvbe. Amennyiben az anya a szülészeti intézményben a szükséges
adatokat igazolja, az Anyakönyv vezetőnél személyesen megjelennie nem szükséges. A
szülészeti intézetbe történt születést az intézet vezetője jelenti be. Az anyakönyvezés után az
anya postai úton megkapja a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt. Ügyintézési határidő: azonnal, de legkésőbb 8 nap.
Újszülött anyakönyvezéséhez szükséges iratok:




szülők érvényes személyazonosságát igazoló okmány (személyazonosító igazolvány
vagy útlevél vagy 2001. január után kiállított vezetői engedély + lakcímet igazoló
hatósági igazolvány)
szülők személyazonosítójáról szóló igazolás (személyi számról)
az anya családi állapotáról szóló igazolás (300 napnál nem régebbi házassági
anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhalt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata).

Abban az esetben, ha az anya nem áll házassági kötelékben, a gyermek családi jogállásának
rendezése érdekében fel kell keresnie az apával együtt az Anyakönyvi Hivatalt vagy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Hatósági és
Gyámügyi Osztályát. Ez esetben szükségesek a fentiekben felsorolt iratok.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek megszületése előtt, valamint utána is
meg lehet tenni, amihez szükséges a két szülő együttes megjelenése az Anyakönyvvezetőnél,
vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Hatósági
és Gyámügyi Osztályán. Az eljárást a gyermek születése helye szerint illetékes
anyakönyvvezető kezdeményezi, az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről
kiállított értesítés megküldésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Mátészalkai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályánál. A meg nem született
gyermekre is lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni, amihez be kell mutatni a fogantatás
vélelmezett időpontjáról kiadott szakorvosi igazolást, terhes gondozási kiskönyvet.
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Házasságkötés anyakönyvezése: A házasságkötési szándékot minden esetben személyesen
kell bejelenteni az Anyakönyvi Hivatalban ügyfélfogadási időben. Törvényi szabályozás
alapján a házasságkötést a bejelentéstől számított 30 napos várakozási idő után lehet
megkötni, mely alól kivételesen indokolt esetben az ügyfél kérelmére felmentés adható, a
kérelmet az Anyakönyvi Hivatalban kell benyújtani.
A kérelem mellé csatolni szükséges a felmentés indokoltságát igazoló iratot. (szakorvosi
igazolás terhességről, lakásvásárlás, nászutas beutaló stb.)
Házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges iratok magyar állampolgárok esetében:



a házasulók érvényes személyazonosságot igazoló okmánya (személyazonosító
igazolvány, útlevél, 2001. január után kiállított vezetői engedély) + lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
születési anyakönyvi kivonatok



családi állapotot igazoló irat mindkét házasulandóról (hajadon és nőtlen családi állapot
esetén nem szükséges , elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet,



özvegy családi állapot esetén halotti anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi
kivonat mely tartalmazza a haláleset tényét)



fiatalkorú házasulandó esetében Gyámhivatal által kiállított jogerős határozata
házasságkötés engedélyezéséről

Házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges iratok külföldi állampolgár esetén:



külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány arról, hogy a külföldi házasulandó
házasságkötésének a külföldi jog szerint nincs törvényes akadálya
születési anyakönyvi kivonat



családi állapotot igazoló okirat (nőtlen, hajadon esetében külföldi hatóság előtt tett
személyes nyilatkozat, jogerős bírósági ítélet, elhalt házastárs halotti anyakönyvi
kivonata)



érvényes útlevél

Amennyiben a külföldi házasulandó a házasságkötés bejelentésekor az Anyakönyvi
Hivatalban személyesen megjelenni nem tud, ezt pótolhatja a külföldi hatóság előtt tett
szándéknyilatkozattal. A fenti iratok csak hiteles magyar fordításban fogadhatók el. Hiteles
fordítást végez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest 1062, VI. ker. Bajza
u. 52. és Nyíregyháza, Szabadság tér 5. sz. alatti iroda. Ha a magyar jog szerint törvényes
akadálya van a házasságkötésnek, az Anyakönyvi Hivatal a házasságkötés iránti kérelmet
elutasítja.
Élettársi kapcsolat létesítése: A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot
személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
(Anyakönyvvezető előtt élettársi kapcsolatot csak azonos neműek létesíthetnek.)
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A felek egyike - ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik - a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére irányuló szándékát - a külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető),
illetve a magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással
ellátott nyilatkozatával - írásban is bejelentheti.
Haláleset anyakönyvezése: A halálesetet a hozzátartozó személyesen jelentheti be az
Anyakönyvi Hivatalban, vagy az anyakönyvezéshez meghatalmazást adhat a Temetkezési
Vállalat, illetőleg a magántemetkezéssel foglalkozó vállalkozók részére. Az utóbbi esetben a
hozzátartozónak megjelennie a hivatalban nem szükséges.
Az anyakönyvezéshez szükséges iratok:
 halott vizsgálati bizonyítvány, melyet az egészségügyi intézmény állít ki (kórház vagy
háziorvos)
 jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről, melyet az egészségügyi intézmény állít ki
(kórházi elhalálozás esetén)
 elhalt személyi azonosítására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, útlevél,
2001. után kiállított vezetői engedély)
 elhalt személyi azonosítóját (személyi számot) és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
 elhalt születési anyakönyvi kivonata
 elhalt családi állapotát igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, elhalt házastárs
halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bírósági ítélet)
A papír alakú kivonatot helyettesítheti a születés vagy házasságkötés helye szerinti
anyakönyvvezető elektronikus anyakönyvbe történő felvitele.
Anyakönyvi kivonatok kiállítása:
Az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) működése lehetővé teszi, hogy az anyakönyvi
eseményről bármely anyakönyvvezető előtt igényelhető anyakönyvi kivonat. A kivonat
azonnali kiállításának alapfeltétele, hogy az EAK-ban már rögzített adatként szerepeljen a
bejegyzés. A rögzítés országosan és folyamatosan történik. Az anyakönyvi kivonat az érintett
személynek, közvetlen hozzátartozójának, vagy meghatalmazottnak adható ki. Amennyiben
személyesen, vagy közvetlen hozzátartozója útján nem tudja kikérni, lehetőség van írásban
megkérni. A megkeresésnek tartalmaznia kell a pontos adatokat, valamint hogy az igényelt
kivonatot milyen célra kívánja felhasználni.
Az első kivonat (születési, házassági, halotti) illetékmentes, az anyakönyvi kivonatok pótlása
illetékköteles, melynek mértéke: 2.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
Illetékmentes az anyakönyvi kivonat pótlása, pl. az örökbefogadási eljáráshoz, kárpótlási
eljáráshoz, nyugdíjfolyósítónál történő felhasználáshoz (Az Illetékről szóló 1990. évi XCIII.
tv.).
Születési név megváltoztatása: Magyar állampolgár születési családi és utónevének
megváltoztatását - kérelmére - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.
Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti.
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.
Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a
névváltoztatás jogát is érinti - csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének
megváltoztatását. A szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét
kifejezetten nem kéri - kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a
nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a
névváltoztatás rá is kiterjed. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul
képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös
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méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni. Amennyiben a
névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás
engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.
A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely
anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli
tisztviselőnél.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési
helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá
családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási
helyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának
számát és érvényességi idejét;
b) amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa
személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja
születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
c) a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési
helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
d) a kérelem indokolását;
e) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e.
Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve
utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát,
akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.
Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte, az új nevet
az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni. A névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését
az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter rendeli el.
A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje - ha törvény eltérően
nem rendelkezik - 45 nap. A nem magyar állampolgárok névviselése esetén a külföldi
állampolgárok, hontalanok névviselésénél állampolgárságuk, illetőleg származási helyük joga
az irányadó.
Házassági név módosítása:
Magyar állampolgár házassági nevének módosítását kérheti a házasság fennállása alatt, illetve
házasság felbontása után. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely
anyakönyvvezetőnél, vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet
előterjeszteni. A bejegyzést csak a házasságkötés helye szerint anyakönyvvezető teheti meg.
Az eljárás illetékköteles, az eljárás illetéke 5.000,- Ft., a kivonat kiállításához további 2.000,Ft-os illetékbélyeget kell leróni.
Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem:
Az a magánszemély, akinek külföldön szükséges a magyar állampolgárságát igazolnia, vagy a
külföldön élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyar érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, sem érvényes magyar útlevéllel, a lakóhely szerint illetékes Anyakönyvi
Hivatalnál – állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet nyújthat be személyesen.
Honosítási (visszahonosítási) kérelem, egyszerűsített honosítási kérelem:
A magyar állampolgárság megszerzése iránti kérelmet a bármely Járási Hivatal személyesen
kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor minden 14 év fölötti személynek jelen kell lennie.
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A kérelemhez formanyomtatvány a Járási Hivatal vagy az interneten szerezhető be. A
honosítási (visszahonosítási) okirat megérkezését követően eskütétel lebonyolítása,
különböző szervek értesítése a magyar állampolgárság megszerzéséről az anyakönyvvezető
feladata.
Hazai anyakönyvezés:
A magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését, halálesetét
Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet bármely
anyakönyvvezetőnél lehet benyújtani.
Ügyintézési határidő :azonnal.
A kérelemhez csatolni szükséges:
 születési anyakönyvi kivonatot
 családi állapotot igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastársa
halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet fénymásolata)
 szülők születési, illetve házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata
 lejárt magyar útlevelet, illetve személyazonosító igazolvány fénymásolata
A nem magyar nyelvű iratok fordítása szükséges, melyhez az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda, Budapest 1062, VI. ker. Bajza u. 52. és Nyíregyháza, Szabadság tér
5. szám alatti iroda közreműködése szükséges.
Hagyatéki eljárás:
A haláleset anyakönyvezését végző anyakönyvvezető a halott-vizsgálati bizonyítvány
hagyatéki példányát megküldi az elhunyt lakóhelye szerint illetékes hagyatéki ügyintéző
részére. A hagyatéki ügyintéző a földhivataltól beszerzi az elhalt tulajdonában levő ingatlanok
helyrajzi számait, majd ezt követően az adó-és értékbizonyítványokat. A halott-vizsgálati
bizonyítványon szereplő hozzátartozót – leltár felvétele céljából – meghallgatja. Kiskorú
örökös esetén ingó-leltárt készít. A teljes leltár elkészültét követően
az illetékes közjegyző részére kerül továbbításra.
Az anyakönyvi kivonatok megsemmisülése, elvesztése esetén bármely anyakönyvezetőnél
igényelhető újabb anyakönyvi kivonat. Amennyiben az anyakönyvi esemény helye szerinti
településen kéri az anyakönyvi kivonat kiállítását, az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben
már rögzítésre került az anyakönyvi esemény, a kivonat kiállítására azonnal van lehetőség. Ha
kérni kell más település anyakönyvvezetőjétől a rögzítést, a bedolgozást követően állítható ki
a kivonat.
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