
TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: … 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Anyakönyvi igazgatás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The registration and certification of births,deaths and 
marriages  

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): BA igazgatásszervező, nemzetközi igazgatás szak 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. heti óraszám (nappali): 2 óra/hét 

5.2. félévi óraszám (levelező): 10 óra//félév 

6. Kreditérték:    3       kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tavaszi 
félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: közigazgatási eljárás 

10. A tantárgy típusa: szabadon válaszható 

11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közszervezési és Szakigazgatási 
Intézet 

12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós főiskolai tanár 

13. A tantárgy oktatói:. Keszthelyi Ilona, osztályvezető 

14. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók az elméleti anyag 
elsajátítása mellett, konkrét példák felhasználásával a gyakorlatban is tudják akalmazni az új isme-
reteket. Megismerkedjenek az anyakönyvezés történetével, jogforrásaival, nemzetközi és hazai in-
tézményrendszerével, eljárási rendjével. 

15. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

15.1. Az anyakönyvezés alapelvei, anyakönyvi jogszabályok hatálya, jellemz_i. 

15.2. Az anyakönyvvezet_ feladatai, felszerelése, helyettesítése, munkaideje. 

15.3. Születés, házasságkötés, haláleset bejegyzésének általános és különös illetékes-
ségi szabályai. 

15.4. KET alkalmazása az anyakönyvi ügyintézésben, anyakönyvi adatok védelme, be-
tekintés az anyakönyvbe. 

15.5. Névviselés, névváltoztatás szabályai, nemzetiségi névviselés, nem magyar állam-
polgárok névviselése. 

15.6. Házassági névmódosítással, névváltoztatással kapcsolatos eljárás. 

15.7. A születés anyakönyvezésének általános szabályai. 

15.8. Ismeretlen szülőktől származó gyermek anyakönyvezése. 

15.9. Az apaság vélelme, születés anyakönyvezése apa adatai nélkül. 

15.10. Családi jogállás rendezése. 

15.11. Házasságkötést megelőző eljárás (házassági szándék bejelentése, házassági 
névviselés formái,törvényes előfeltételek igazolása). 

15.12. Nem magyar állampolgárok házasságkötése. 

15.13. A házasság megkötése, házasságkötés közeli halállal fenyegető állapot 
esetén. 

15.14. Külső helyszíni házasságkötés szabályai. 



15.15. A házasság megszűnése, házasság megszűnése utáni névviselés szabályai. 

15.16. Haláleset anyakönyvezése. 

15.17.  Anyakönyvi alapbejegyzést követő feladatok, névmutatók vezetése. 

15.18. Bejegyzett élettársi kapcsolat. 

15.19.  Hazai anyakönyvezés általános és különös szabályai. 

15.20.  Honosítással kapcsolatos anyakönyvi feladatok. 

15.21.  Az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer működése, okiratok kiállítása. 

15.22.  Anyakönyvi adatszolgáltatások. 

15.23. Anyakönyvi irattár, anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése. 

16. Kompetenciák leírása: A kurzus célja, hogy az anyakönyvi igazgatás területén felmerülő 

közigazgatási feladatok, eszközök, ügyek és eljárások megismerése és az igazgatási 
feladatok megoldásában való jártasság fejlesztése, fejlessze a hallgató kritikai gondol-
kodását az adott témakörben, a gyakorlatorientált foglalkozásokon keresztül közelebb 
hozza a hallgatókhoz az anyakönyvi igazgatás egyes területeit. 

17. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: foglalkozásokon való 
aktív részvétel, évközi gyakorlati feladatok teljesítése 

18. Az értékelés módszere: írásbeli beszámolás 

19. Vizsgakövetelmények: kollokvium  

20. Irodalomjegyzék:  
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