Anyakönyvi ügyintézés
1895. október 1-én lépett hatályba az a törvénycikk, mely elrendelte az állami anyakönyvezést. Ez idő
óta vezetünk születésekről, házasságkötésekről, halálesetekről, majd 2009-től bejegyzett élettársi
kapcsolatokról anyakönyvet, egészen 2014. július 1-jéig, amikor is bevezetésre került az Elektronikus
Anyakönyvi Rendszer (EAK). Ez a rendszer, az anyakönyvi bejegyzéseket egy elektronikus formában
tartalmazó központi nyilvántartás.
Az anyakönyvvezető hivatali helyisége:
Név: Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: 6334 Géderlak, Kossuth u. 95.
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Alkalmazott jogszabályok:
- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról,
- 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

- KVÖ képviselő-testülete 8/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása
Az anyakönyvből anyakönyvi kivonat és anyakönyvi hatósági bizonyítvány állítható ki. Hatósági
bizonyítványt a papír alapú anyakönyvből kizárólag akkor lehet kiállítani, ha az igazolni kért adatot az
elektronikus anyakönyv nem tartalmazza.
Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni
személyesen, meghatalmazott útján, vagy írásban. A kért okirat kiállításának illetékét a hatályos
illetéktörvény szabályozza. Újszülött anyakönyvezése
Kalocsa város közigazgatási területén történt születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt
követő első munkanapon – az anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni.
Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be. Intézeten kívüli születést a szülő,
tervezett intézeten kívüli szülés esetén, az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben
meghatározott felelős személy jelenti be.
A bejelentéssel egyidejűleg, a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, melyek az
anyakönyvezéshez szükségesek.
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát anyakönyvezést követően szülő(k) személyesen átvehetik a
Polgármesteri Hivatal (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) anyakönyvvezetőjénél. Amennyiben nem
a szülők veszik át, úgy meghatalmazást szükséges csatolni.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Apai jogállást
a) házassági kötelék;
b) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás
c) apai elismerő nyilatkozat; vagy
d) bírósági határozat keletkeztet.
Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem
állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt,
vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el. Apai elismerő nyilatkozatot a
gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.
Apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető. Ha az apai elismerő
nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor
válik teljes hatályúvá.
Az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának (ha a gyermek a tizennegyedik
életévét betöltötte – a gyermeknek) a hozzájárulása.
Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy
hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni, mely aláírás után nem vonható vissza.
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos.
Házassági szándék bejelentése
A házasulók a házassági szándékukat személyesen jelenthetik be, melyről az anyakönyvvezető
jegyzőkönyvet vesz fel. Házasságkötés időpontját legkorábban a bejelentéstől számított
harmincegyedik napra lehet kitűzni, mely alól indokolt esetben a jegyző felmentést adhat.
A jegyzőkönyv felvételéhez a házasulandóknak szükséges igazolniuk személyazonosságukat,
állampolgárságukat, lakcímüket, valamint be kell mutatni születési anyakönyvi kivonatukat.
Elvált, vagy özvegy családi állapotot jogerős bírósági bontóítélettel, záradékolt házassági, vagy halotti
anyakönyvi kivonattal lehet igazolni.
Külföldi állampolgár házasságkötési szándék bejelentése ügyében keresse fel az anyakönyvvezetőt, a
benyújtandó külföldi okiratokkal kapcsolatban. Az eljárás során benyújtott iratokat az
anyakönyvvezető felterjeszti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz, mely dönt a külföldi iratok
elfogadhatóságáról. Házasságkötés időpontja ezt követően kerülhet kitűzésre.
Azonos nem magyar állampolgárságú házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes,
Magyarországra akkreditált külképviseleti hatóságnál is köthetnek házasságot, feltéve, hogy
nemzetközi szerződés vagy viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.
Kalocsa Város Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011. (III.8.)
önkormányzati rendeletét, melynek 1. számú melléklete részletesen tartalmazza a hivatali
munkaidőn kívül, a házasságkötő teremben tartott esküvőn nyújtott szolgáltatásokért fizetendő
díjakat.
Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja 30.000 Ft + ÁFA.
Névviselés, névmódosítás, névváltoztatás
Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását személyesen, kiskorú gyermek
esetén törvényes képviselő kérheti, melyet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyez. A
kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél be lehet nyújtani. Illetéke 10.000 Ft (ismételt névváltozás
esetén 50.000 Ft), melyet illetékbélyegben kell leróni.
Házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti
anyakönyvvezető illetékes. Amennyiben a házasságkötés elektronikus anyakönyvben rögzítésre
került, úgy bármelyik anyakönyvvezetőnél benyújtható a kérelem. Illetéke: 3000 Ft, illetékbélyegben
leróva.

Hazai anyakönyvezés
A hazai anyakönyvezést végző hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala.
A hazai anyakönyvbe az alábbi anyakönyvi események jegyezhetők be:
- a születésüknél fogva magyar állampolgárok és a magyar állampolgárságot szerzett személyek
külföldön történt születése, házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolata, halálesete és a
jogszabályban meghatározott adatok változása,
- a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan személy külföldön történt születése,
házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolata, illetőleg halálesete, ha lakóhelye Magyarországon
van vagy volt és a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke
fűződik,
- nem magyar állampolgár külföldön történt születése, akit magyar állampolgár fogadott örökbe,
- bíróság holtnak nyilvánító döntése, ha az érintett születési helye külföldön, vagy ismeretlen helyen
található,
- halál tényének bírói megállapítása, ha a haláleset helye külföldön volt.
A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtható bármelyik anyakönyvvezetőnél, külföldön
bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Állampolgársági ügyek
Az Alaptörvény értelmében a köztársasági elnök dönt az állampolgárság megszerzésével és
megszűnésével kapcsolatos ügyekben.
Az állampolgársági eljárás szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a
továbbiakban: Ápt.) tartalmazza.
Az állampolgársági kérelem benyújtásának szabályai
Az Ápt. 13. § (1) bekezdése alapján a honosítási, visszahonosítási kérelmet, az állampolgárság
megszerzésére és visszaszerzésére irányuló nyilatkozatot, továbbá az állampolgárságról lemondó
nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet az e célra
rendszeresített nyomtatványon, személyesen lehet benyújtani
– a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
– a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájához,
– a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
– a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságainak ügyfélszolgálataihoz.
A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök honosítási/visszahonosítási okiratot ad
ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre a lakóhely

szerint illetékes polgármester küldi meg a felhívást. A magyar állampolgárságot a kérelmező az eskü
vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg.
Haláleset anyakönyvezése
Kalocsa város közigazgatási területén történt halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt
követő első munkanapon – az anyakönyvvezetőnek be kell jelenteni.
A bejelentéssel egyidejűleg, a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, melyek az
anyakönyvezéshez szükségesek.
Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. Intézeten kívüli halálesetet az elhalttal
együtt élő, vagy az elhalt hozzátartozója, illetve az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett.
Haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére az elhalt magyar állampolgár személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát, továbbá – ha az a bejelentő rendelkezésére áll – az elhalt születési anyakönyvi kivonatát
és a családi állapotát igazoló okiratot (házas, elvált, özvegy) át kell adni, valamint a halottvizsgálati
bizonyítványt be kell mutatni.
Haláleset anyakönyvezését követően az anyakönyvvezető a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint
kérelem esetén az érvénytelenített okmányokat az elhalt személy hozzátartozójának megküldi.

