
 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVEZÉSRŐL, 

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE – FRISS SZÜLŐK RÉSZÉRE 

 

2014. július 1-jét követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az országos rendszerű 
elektronikus anyakönyv (továbbiakban: EAK). 

Ebből kifolyólag anyakönyvi kivonatot csak azokról az eseményekről tudunk kiállítani, melyek az 
EAK-ban már szerepelnek. A rendszer folyamatos feltöltés alatt van.  

Az országos rendszernek és elérhetőségnek köszönhetően anyakönyvi kivonatot az országban bárhol 
lehet igényelni, attól függetlenül, hogy az esemény hol történt. Amennyiben az adott esemény még 
nem került rögzítésre az EAK rendszerben, úgy az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt 
megkérjük, hogy rögzítse azt. Ezt követően pedig, ha a feltöltés teljesült, az országban bárhol kérhető 
az anyakönyvi kivonat kiállítása. 
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SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE – FRISS SZÜLŐK RÉSZÉRE 

Az élve születést a születés helye szerinti anyakönyvezető anyakönyvezi, az eseményt nála 
SZEMÉLYESEN kell bejelentenie valamelyik szülőnek vagy annak meghatalmazottjának. Intézetben 
történő születést az intézmény vezetője, intézményen kívüli születés esetén a születésnél 
közreműködő egészségügyi dolgozó jelenti be. 

A bejelentéshez szükséges iratok intézményben történt születésnél: 

 szülők érvényes személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

 szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 szülők házassági anyakönyvi kivonata (friss anyakönyvi kivonat az EAK miatt nem 
szükséges), 

 apai elismerő nyilatkozat (abban az esetben, ha a gyermek nem házasságban születik). 

A bejelentéshez szükséges iratok intézeten kívüli születés esetén: 

 a születést a szülők 8 napon belül kötelesek bejelenteni, 

 szülők érvényes személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

 szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 



 

 

 szülők házassági anyakönyvi kivonata (friss anyakönyvi kivonat az EAK miatt nem 
szükséges), 

 apai elismerő nyilatkozat (abban az esetben, ha a gyermek nem házasságban születik), 

 élveszületési lap 

 ha a szülésnél szakember közreműködött, akkor a szakember által kiállított 
anyakönyvezéshez szükséges jegyzőkönyv, valamint egy igazolás kiállítása szükséges a 
tervezett otthon szülés tényéről, 

 ha a szülésnél szakember NEM működött közre, akkor szülész-nőgyógyász orvos által 
kiállított (a szülés tényét igazoló) szakorvosi igazolás. Az igazolásnak tartalmaznia kell az 
anya személyazonosságára alkalmas adatokat, a szülés tényét, idejét és a gyermek nemét. 
 
 

  


