Születés anyakönyvezése
Ügyleírás

Születés anyakönyvezése.
A születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az
illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat,
amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek, és csatolja a szükséges okiratokat:
- A szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított bizonyítványát, amely igazolja a
születés tényét és időpontját.
- Intézeten kívül tervezett szülés esetén jogszabályban meghatározott felelős
személy igazolását a szülés tényéről. Abban az esetben, ha a szülésnél a
jogszabályban meghatározott felelős személy nem működik közre a szülés
szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás alapján
anyakönyvezhető.
- Nem intézeten kívül tervezett szülés esetén a születést a szülést követő nyolc
napon belül kell bejelenteni a szülőknek, ha a szülésnél orvos nem működött
közre.
Hatáskör, illetékesség
Anyakönyvi esemény szerinti anyakönyvvezető (születés helye – Szilvásvárad)
Ügyintézéshez
Szükséges okiratok intézetben történő szülés/ intézeten kívül tervezett szülés
szükséges
esetén:
dokumentumok
- jegyzőkönyv születés bejelentéséről (intézet, felelő személy állítja ki),
- az anya személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló
érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele, és lakcímkártyája;
- amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben - és az anya születendő
gyermekét a törvényes feltételek fennállása esetén egy férfi magáénak
elismeri - szükséges a teljes hatályú apai elismerő nyilatokat eredeti példánya;
- amennyiben a szülők házasságban élnek vagy a gyermek születése és a
házasság felbontása vagy a volt házastárs halála között 300 nap nem telt el
szükséges a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása;
- külföldi állampolgár esetében: magyarországi tartózkodásra jogosító
idegenrendészeti hatóság által kiállított engedély/igazolás/kártya, valamint
útlevél szükséges. Amennyiben az anya házasságban él szükséges a külföldi
házassági okirat hitelesített magyar nyelvű fordításban; 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 fordításban.
(kizárólag OFFI fordítás fogadható el)
Szükséges okiratok nem intézeten kívül tervezett szülés esetén:
- A születést a szülők nyolc napon belül kötelesek bejelenteni a születés helye
szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, aki kiállítja az anyakönyvezéshez
szükséges jegyzőkönyvet.
Ebben az esetben mellékelni kell:
- „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” elnevezésű nyomtatványt.
- A szülész-nőgyógyász orvos által kiállított – a születés tényét megállapító
igazolást. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosítására
alkalmas adatait, a születés tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a
gyermek nemét.
Be kell mutatni a „ Terhesgondozási könyvet”.
Eljárási szabályok
Az anyakönyvvezető a szülést a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi. Ha a
születés bejelentése a jogszabályban meghatározott adatokat nem tartalmazza vagy
azokat nem igazolták, az anyakönyvvezető az anyakönyvezést a hiányzó adatok
beszerzéséig, de legfeljebb a bejelentéstől számított harminc napra elhalasztja.
Eljárási
illeték, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 5.
igazgatási szolgáltatási a) pontja alapján az első ízben kiállított születési anyakönyvi kivonat illetékmentes.
díjak összege
Nyomtatvány
Az elektronikus anyakönyvi rendszerben az anyakönyvvezető rögzíti.
Jogszabályok jegyzéke
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014.
(V. 19.) KIM rendelet

