
ÜGYMENET LEÍRÁS 
 

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE 
 
 

Rövid leírás: A születést a születés helye szerinti 
anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni. Az intézetben 
történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli 
születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos 
jelenti be. 

 
Illetékesség: születés helye szerinti anyakönyvvezető 
 
Az ügyintézés helye:   Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége 
 
Címe:    2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Ügyfélfogadási idő:   Hétfő:   8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Kedd:   8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Szerda:  8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Csütörtök:  8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Péntek: 8.30 – 13.00 
 
Ügyintéző:  Torma Andrea 
                                                           Vorák Lajosné 
 Tel.: 35/550-157 
 
Ügyintézés határideje és díja  azonnal, illetékmentes 
 
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 szükséges 

a szülők házassági anyakönyvi kivonata - amennyiben 
az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, akkor az 
esemény helye szerint illetve külföldön történt 
házasságkötés esetén: IRM Állampolgársági és 
Bevándorlási Hivatal – Állampolgársági Igazgatóság 
Anyakönyvi osztálya 1903 Budapest pf. 314/24 címről 
illetékmentesen szerezhető be. 
Az elismerő nyilatkozathoz - amennyiben nem áll 
rendelkezésre az elismerő apa és anya születési 
anyakönyvi kivonata - az esemény helye szerint, illetve 
külföldön történt házaságkötés esetén: IRM 
Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal  –  
Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi osztálya 1903 
Budapest pf. 314/24 címről 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 postai úton küldi meg az 
anya lakóhelyére. Így a szülőknek nem kell megjelenni 
a születési okiratok átvétele miatt. 
 
Az intézetben történt születést – az azt követő első 
munkanapon – az intézet vezetője jelenti be a születés 
helye szerinti anyakönyvvezetőnek. Az 
anyakönyvvezető a magyar állampolgárságú újszülöttek 
anyakönyvezését követően értesíti a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárt az újszülött TAJ számának 
kiadásához. A TAJ kártya szintén postai úton érkezik 
meg a szülőkhöz. A szülők ezt követően veheti igénybe 
a családi pótlékot és az egyéb társadalombiztosítási 
juttatásokat. 
 
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  

 
 



Szükséges iratok: 
• a szülők 30 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata 

(amennyiben a házasságkötés és a gyermek születése is Debrecenben történt nem 
szükséges a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása) 

 
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, amennyiben a szülők nem élnek házassági 

kötelékben. A születendő gyermek esetén igazolni kell a fogantatás feltételezett 
időpontját, a szülés várható időpontját, melyet a szülész-nőgyógyász szakorvos állít 
ki. Az elismerő apa és anya születési anyakönyvi kivonata. Amennyiben az anya 
családi állapota elvált vagy özvegy, az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges az 
eredeti jogerős bírói ítélet vagy a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. 

 


