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AZ ELEKTRONIKUS ANYAKÖNYVI 

RENDSZER JOGI HÁTTERE –  
AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ  
2010. ÉVI I. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI  

Előadónk: 
Piros Zsuzsanna Judit 
osztályvezető, 
Bevándorlási és Állampolgársági 
hivatal Állampolgársági Igazgatóság 

 
 
Időpont és helyszín: 

2015. június 09. kedd  
10 -15.30 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 

OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
19 900 + áfa / fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
szendvicsebédet, melyek közterheit a 
résztvevő cégének kell megfizetni. 
Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

2014. július 1-jével a manuális, papír alapú anyakönyvezést – a 
kormányzati céloknak megfelelő – hatékonyabb és gazdaságosabb 
elektronikus anyakönyvi rendszer váltotta fel. Az új rendszer 
alapjaiban változtatta meg az anyakönyvi eljárás eddigi szabályait. 
A bevezetés óta eltelt lassan egy év jogalkalmazói észrevételeit, 
tapasztalatait, valamint a vonatkozó jogszabályok közelgő 
módosításait figyelembe véve kapnak tájékoztatást az 
anyakönyvvezetők az elektronikus anyakönyv jogi hátteréről. 
A témában szakértő előadónk tehát az elektronikus anyakönyvi 
rendszer jogi hátterét és nem a rendszer gyakorlati működését 
ismerteti. 

Témakörök: 

Általános rendelkezések értelmező rendelkezések, hatásköri és 
illetékességi szabályok ▪ Az anyakönyvek vezetése ▪ Az anyakönyvi 
nyilvántartások rendszere ▪ Az anyakönyvi okiratok ▪ Adattovábbítás ▪ 
Házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése ▪ 
Konzultáció 
 

JELENTKEZÉS  „Elektronikus anyakönyvi rendszer” 2015. jún. 09. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 

 Cégnév:  ........................................................................................  

 

 Cím:   ...........................................................................................  

 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  

 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 
 

Távoktatásra jelentkezem: � (További információ honlapunkon) 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 

 
 
 
 
Kelt: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


