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a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez 

 

I. Kérelem 

 

Alulírott  

 anya 

 apa 

 meghatalmazottként eljáró ___________________________  (neve) kérem 

___________________________ külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. 

 

II. A gyermek/ anyakönyvezendő személy családi jogállása, szüleire vonatkozó adatai: 

 

1. A szülők házasságkötésének helye: _______________  település, _______________ ország 

A szülők házasságkötésének ideje: ______  év _______________  hó ______  nap 

 

Ha Magyarországon történt a szülők házasságkötése, vagy ha a házasság hazai anyakönyvezése már 

megtörtént:                                      anyakönyvi folyószám, ______ / ______  

 

2. Ha a magyar állampolgár anya elvált családi állapotú, a házasságot felbontó jogerős ítélet  

 száma: ___________________________  

 jogerőre emelkedés ideje: ___________________________  

 a bíróság megnevezése: ___________________________  

 

3. Ha a magyar állampolgár anya özvegy családi állapotú, az apa halálesetének  

 helye: ___________________________ 
 

 ideje:   ___________________________  

 a halotti bejegyzés száma:  ___ /___ 
 

 

4. Ha a gyermek nem házasságból született, a külföldi anyakönyvi okiratban pedig apa adataira vonatkozó 

bejegyzés szerepel, csatolni kell a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vagy az apaságot megállapító 

jogerős bírósági döntést is az okirat mellé. 

 

5. Nyilatkozom, hogy a szülők adatai nem örökbefogadási eljárás után kerültek bejegyzésre. 

 

………………………………….…….. ……….………………………………

  

              apa                                                           anya  

 

6. A gyermek/anyakönyvezendő személy adatai: 

   

                                         a külföldi  okiratban szereplő név                          a  kérelmezett név
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születési családi 

neve:   
 

 

 

utóneve (i):   

neme:    

 

születési helye:   településnév magyar megfelelője: 

 

településnév (idegen elnevezés): 

 

megye, szövetségi állam, tartomány, kanton: 

 

 

ország neve:                                        

                                                 
1
 Az Adatlapot gépírással vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni! 

2
 Kettőnél több utónév törlése, utónév magyar megfelelője, stb. 
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születési ideje:  

_____év  _________________hó ______nap 

személyi 

azonosítója: 

 

    ___ ______________ ________ 

 

származási helye:
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III. Nyilatkozatok: 

 

1. Nyilatkozom, hogy a külföldi születési (a megfelelő részt alá kell húzni)  

a. okiratban szereplő utónevet kérem 

b. okiratban szereplő utónév magyar megfelelőjét kérem 

c. okiratban szereplő 2-nél több utónév közül a kérelmezett 2 utónevet kérem anyakönyvezni 

 

2. Kérem gyermekem születési családi / utónevének az alábbi névviselési formában történő 

anyakönyvezését
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___________________________  

 

Kijelentem, hogy gyermekem rendelkezik a magyar állampolgárságon kívül _______________ 

állampolgársággal – melynek igazolására a mellékletben megjelölt iratot csatoljuk – ezért a külföldi 

állampolgárságának megfelelő módon kérjük a születési családi nevét / utónevét a magyarországi 

anyakönyvi bejegyzésben és az ennek alapján kiállított anyakönyvi kivonatban feltüntetni. 

 

Kiskorú esetében:  Törvényes képviselő esetében: Nagykorú kérelmező: 

  

………………………………….   …….……………………... ……………………………… 

 anya  aláírás aláírás 

 

………………………………… 

 apa 

 

3. A szülők adatai: 

 

Adatok az apa az anya 

születési családi neve: 
 

 

 

utóneve(i): 
 

 

 

születési helye: 

településnév magyar megfelelője: 

 

 

településnév (idegen elnevezés): 

 

 

megye, szövetségi állam, tartomány, 

kanton: 

 

 

ország neve:  

 

településnév magyar megfelelője: 

 

 

településnév (idegen elnevezés): 

 

 

megye, szövetségi állam, tartomány, 

kanton: 

 

 

ország neve: 

személyazonosítója, annak 

hiányában: 

 

___ ____________ ________ 

 

___ ____________ ________ 

születési ideje (év, hó, nap): 
 

_____év ___________hó ___nap 

 

_____év _________________hó ___nap 

                                                 
3
 Ez megegyezik az anyának a gyermek születése kori lakóhelyével. Amennyiben ez nem ismert, származási 

helyként a gyermek születési helye kerül bejegyzésre. 
4
 A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 10. § (2) bekezdése alapján. 
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lakóhelye a gyermek 

születésekor (településnév, 

ország): 

 

 

 

az anya családi állapota a 

gyermek születésének 

időpontjában: 

---------------------- 

 

állampolgársága a gyermek 

születésének időpontjában: 

  

az állampolgárság igazolására:  

 útlevél /  személyazonosító 

igazolvány / SZL 

 annak száma: 

 érvényességi ideje: 

 

 

 

 

  

  

a magyar állampolgárság 

megszerzésének ideje:   

a honosítási okirat száma:  

 

__________________________ 

 

________________________________ 

az anya házassági neve a 

gyermek születésekor
5
 

  

 

 

4. Amennyiben az anyakönyvezendő személy maga Magyarországon már házasságot kötött annak a 

helye: _______________ , ideje: _______________ , anyakönyvi folyószáma: ______  

 

 

5. Az anyakönyvi kivonatot 

 

a. ___________________________ külképviseletre kérem postázni.  

 

b. _____________________________________________________________ névre címezve    

            

        ___________________________ település, megye, ___________________________ ország  

________________________________  utca házszám, emelet, ajtó 

__________________irányítószám alá kérem postázni. 
 

6. Kérelmező nyilatkozata: a magyar nyelvet értem és beszélem:   igen   nem 

        tolmácsolás nyelve: ___________________________  

tolmács neve: ___________________________  

személyazonosításra szolgáló okmányának megnevezése
6
: ___________________________   

 

      

aláírása 

A kérelmet 

 

 saját magam részére  

 mint törvényes képviselő  

 mint meghatalmazott nyújtottam be, eredeti példány meghatalmazást csatoltam. 

 

 A meghatalmazott személyazonosító okmányának típusa, érvényességi ideje: 

______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
5
 Amennyiben a gyermek rendezetlen családi jogállású és az anya nem –né toldatos házassági nevet visel 

6
 Kivéve, ha az átvevő hivatal ügyintézője jár el tolmácsként. 
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7. Tájékoztatás 

 

A becsatolt eredeti születési okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül 

elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.  

A tájékoztatást tudomásul vettem: 

 

      

  kérelmező(k) 
 
8. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez a gyermek/ az 

anyakönyvezendő személy külföldi lakcím adata
7
: 

 

______________________________________________________________________ lakcím 

 

____________________________________________________________________ település 

 

___________________________________________________________________ tartomány 

 

______________________________________ ország _____________________ irányítószám 

 

Családi állapota a nyilvántartásba vételi eljárás idején: ___________________ 

 

Házasságkötésnek, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye: ____________________ 

____________________________________________ Ideje: _________________________ 

 

9. Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Elérhetőségem:_______________ @_______________ e-mail cím vagy _______________ telefonszám 

 

 

___________________________  

kérelmező aláírása 

 

 

_________________ száma: _______________  érvényessége: _______________  

 

 

Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___  nap 

 

 

ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI! 

 

Hivatal neve: ______________________         Ügyiratszám: ______________________ / ______  

 

Javítások (szignóval kell ellátni a javított adatot) 

Az átvevő az Adatlapon javítást végzett   

Az Adatlapon a kérelmező javítást végzett.  
 

Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___  nap 

 

P.H. 

      

átvevő aláírása 

 

 

                                                 
7
 Amennyiben Magyarországon élő magyar állampolgárként kéri/kérik a nyilvántartásba vételét, a 8. pontot üresen 

kell hagyni. 
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Mellékletek
8
:  

 

Az állampolgárság igazolására: 

 

 állampolgársági bizonyítvány (fénymásolatban) 

 útlevél (fénymásolatban) 

 személyazonosító igazolvány (fénymásolatban) 

 honosítási okirat (fénymásolatban) 

 ha a magyar állampolgárság nem igazolt, az állampolgárság igazolásához a 125/1993. (IX. 22.) Korm. 

rendelet 5. számú mellékletében meghatározott kérelem-nyomtatvány (azzal, hogy állampolgársági 

bizonyítvány kiállítását nem kéri) és az 1993. évi LV. törvény 14. §-a által megjelölt adatok 

igazolására szolgáló okiratok 

 hontalanság tényének igazolására bemutatott okirat 

 a gyermek külföldi állampolgárságát igazoló okirat/okmány, amennyiben a gyermek nevét a másik 

állampolgársága szabályai szerint kérik anyakönyvezni 

 kivonat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából 

 

Családi jogállás rendezésére bemutatott okirat: 

 

 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

 jogerős ítélet apaság bírói megdöntéséről 

 jogerős ítélet apaság bírói megállapításáról 

 egyéb, mégpedig: ______________________________________________________________ 

 

 

Anyakönyvi kivonat, másolat, igazolás: 

 

 a gyermek/ anyakönyvezendő személy születési anyakönyvi kivonata 

 amennyiben rendelkezésre áll, az anya és az apa születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban 

 a szülők házassági/bejegyzett élettársi kapcsolatának anyakönyvi kivonata  

 amennyiben a felterjesztő anyakönyvvezető nyilvántartásában megtalálható a szülők 

házassági/bejegyzett élettársi kapcsolatának anyakönyvi bejegyzése, az arról kiállított anyakönyvi 

másolat 

 az anya elvált vagy özvegy családi állapota esetén a záradékkal ellátott házassági/bejegyzett élettársi 

anyakönyvi kivonat vagy másolat 

 

Nyilatkozatok, meghatalmazott által beadott kérelem esetében: 

 

 a szülők együttes megegyezése a gyermek születési családi nevéről (ha a házassági anyakönyvi 

kivonat nem tartalmazza a gyermek születési nevét)  

 a szülők nyilatkozata a gyermek utónevére vonatkozóan 

 egyéb: ____________________________________________ (pl. névmódosítási okirat másolata, 

névváltoztatási okirat másolata). 
 

Egyéb: 

 

 kivonat a polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásából az anya családi állapotának 

igazolására elvált, özvegy, hajadon esetében. 

 meghatalmazás 

  

 

 

                                                 
8
 A magyar okiratokat fénymásolatban, a külföldi okiratokat eredetiben kell becsatolni. Amennyiben nemzetközi 

szerződés eltérően nem rendelkezik vagy viszonosság nem áll fenn, azokat diplomáciai felülhitelesítéssel vagy 

Apostille hitelesítéssel ellátva kell becsatolni. 


