Szerv megnevezése:

EAK eseményazonosító:

ADATLAP
külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez
I. Kérelmező(k) adatai
Kérelmező 1
anya / apa / érintett / egyéb kérelmező
Családi és utóneve:
Lakcíme:
Elérhetősége:

_____________________________________
_____________________________________

___________________ @___________________ e-mail
___________________ telefonszáma
Személyazonosságát igazoló okmányának
_____________________________________
típusa:
_____________________________________
okmányazonosítója:
_____________________________________
érvényességi ideje:
kiállító hatóság megnevezése: _____________________________________
A kérelmet meghatalmazott útján nyújtottam be, a meghatalmazás eredetiben csatolva.

címe,

_____________________________________

kérelmező 1 aláírása
Kérelmező 2
anya / apa / érintett / egyéb kérelmező
Családi és utóneve:
Lakcíme:
Elérhetősége:

_____________________________________
_____________________________________

___________________ @___________________ e-mail
___________________ telefonszáma
Személyazonosságát igazoló okmányának
_____________________________________
típusa:
_____________________________________
okmányazonosítója:
_____________________________________
érvényességi ideje:
kiállító hatóság megnevezése: _____________________________________
A kérelmet meghatalmazott útján nyújtottam be, a meghatalmazás eredetiben csatolva.
_____________________________________

kérelmező 2 aláírása
II. A gyermek / anyakönyvezendő személy adatai, nyilatkozatok
II/A. Gyermek / anyakönyvezendő személy adatai
Külföldi okiratban szereplő
születési családi neve
születési utóneve (i):
Kérelmezett
születési családi neve
születési utóneve (i):
Neme:
Születési helye:1
település magyar megnevezése:
településnév külföldi megnevezése:
szövetségi tagállam, tartomány, kanton neve:
ország neve:
Születési ideje:
Magyar személyi azonosítója:

címe,

2
Származási helye2:
II/B. Nyilatkozatok a névviselésről
1. Nyilatkozom, hogy az Adatlap II/A. részében a kérelmezett név rovatban feltüntetett módon a
külföldi születési okiratban szereplő utónevet kérem / okiratban szereplő utónév magyar
megfelelőjét kérem / okiratban szereplő kettőnél több utónév közül a kérelmezett két utónevet
kérem anyakönyvezni. (A megfelelő rész aláhúzandó.)
2. A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény16. §-ának (2) bekezdése alapján
kijelentjük / kijelentem, hogy gyermekünk / az anyakönyvezendő személy a magyar
állampolgárságon kívül ___________________ állampolgársággal is rendelkezik – melynek
igazolására a mellékletben megjelölt irat csatolva –, ezért a külföldi állampolgársága alapján a
kérelmezett név rovatban feltüntetettek szerint kérjük / kérem a születési családi nevét / utónevét a
magyarországi anyakönyvi bejegyzésben és az ennek alapján kiállított anyakönyvi kivonatban
feltüntetni.
___________________________
anya aláírása

___________________________
apa aláírása
___________________________
törvényes képviselő aláírása
___________________________
nagykorú kérelmező aláírása

III. A gyermek / az anyakönyvezendő személy szüleire vonatkozó adatai
III/A. A gyermek / az anyakönyvezendő személy szüleire vonatkozó adatai
Megnevezés
az anya
az apa3
Egyedi elektronikus anyakönyvi
azonosítója:
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Az anya házassági neve a gyermek születésekor
Házassági név családi név része:
---------------------Házassági név utónév része:
---------------------Születési helye adatai
település magyar megnevezése:
település külföldi megnevezése:
szövetségi tagállam, tartomány,
kanton neve:
ország neve:
Magyar személyi azonosítója:
Magyar
személyi
azonosító
hiányában születési ideje (év, hó,
nap):
Lakóhely adatai a gyermek születésekor
település
megnevezése:

magyar
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település
külföldi
megnevezése:
szövetségi
tagállam,
tartomány, kanton neve:
ország neve:
Állampolgársága
a
gyermek
születésének időpontjában:
A
magyar
állampolgárság
megszerzésének időpontja:
Az állampolgárság igazolására szolgáló okmány
típusa:
útlevél,
szig.,
állampolgársági bizonyítvány,
honosítási
okirat
egyéb,
mégpedig:
okirat / okmány száma:
okirat / okmány érvényessége:
III/B. Az anyakönyvezendő személy családi jogállása
apa
Az családi állapot a gyermek anya
4
születésének időpontjában:
-------------------------------A szülők házasságkötésére vonatkozó adatok
Házasságkötés helye:
település
magyar
megnevezése:
település
külföldi
megnevezése:
szövetségi
tagállam,
tartomány, kanton neve:
ország neve:
Házasságkötés ideje (év, hó, nap):
A
házasság
EAK
eseményazonosítója / anyakönyvi
folyószáma:5
Ha a magyar állampolgár anya elvált családi állapotú,
a házasságot felbontó
hatóság
vagy
bíróság
megnevezése:
a határozat száma:
a
határozat
jogerőre
emelkedésének ideje:
Házasságkötés helye:
település
magyar
megnevezése:
település
külföldi
megnevezése:
szövetségi
tagállam,
tartomány, kanton neve:
Házasságkötés ideje (év, hó, nap):
A
házasság
EAK
eseményazonosítója / anyakönyvi
folyószáma:6
Ha a magyar állampolgár anya özvegy családi állapotú, az apa halálesetének
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helye:
település
magyar
megnevezése:
település
külföldi
megnevezése:
szövetségi
tagállam,
tartomány, kanton neve:
ország neve:
ideje:
A
haláleset
EAK
eseményazonosítója / anyakönyvi
folyószáma:7
III/C. Nyilatkozatok a családi jogállással kapcsolatban
1. Nyilatkozom, hogy a szülők adatai nem örökbefogadási eljárás után kerültek bejegyzésre.
___________________________
___________________________
anya aláírása
apa aláírása
2. Nyilatkozom, hogy a szülők adatai örökbefogadással kerültek bejegyzésre.
___________________________
___________________________
anya aláírása
apa aláírása
3. Nyilatkozom, hogy a gyermek nem reprodukciós eljárásból származik.
___________________________
___________________________
anya aláírása
apa aláírása
4. Nyilatkozom, hogy a gyermek reprodukciós eljárásból származik.
___________________________
___________________________
anya aláírása
apa aláírása
5. Nyilatkozom, hogy a gyermek nem béranyától született.
___________________________
___________________________
anya aláírása
apa aláírása
6. Nyilatkozom, hogy a gyermek béranyától született.
___________________________
___________________________
anya aláírása
apa aláírása
IV. Egyéb adatok
Kérek / nem kérek többnyelvű formanyomtatványt a kiállítandó anyakönyvi kivonathoz.8 (A
megfelelő rész aláhúzandó.)
A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának példányszáma:
A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának nyelve9:
angol
bolgár
cseh
dán
észt
finn
francia
görög
holland
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horvát
ír
lengyel
lett
litván
máltai
német
olasz
portugál
román
spanyol
svéd
szlovák
szlovén
Az anyakönyvi kivonatot _____________________________________ külképviseletre kérem postázni. /
______________________________________________________________ névre, az alábbi címre
_____________________________________ (település, megye, ország, utca, házszám, emelet, ajtó,
irányítószám) kérem postázni. (A megfelelő rész aláhúzandó.)
V. Az anyakönyvezendő személy házasságkötésére / bejegyzett élettársi kapcsolatára vonatkozó
adatok
Magyarországon már házasságot kötött / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési adatok
helye:
ideje:
EAK eseményazonosítója / anyakönyvi
folyószáma:

6
VI. Az anyakönyvezendő személy személyiadat- és lakcímnyilvántartásba - külföldön élő
magyar állampolgárként történő - vételéhez szükséges egyéb adatok
Az anyakönyvezendő személy
házassági (viselt) családi neve
házassági (viselt) utóneve (i):
Az anyakönyvezendő személy külföldi lakcím adata
ország
tagállam / tartomány / kanton
helységnév
irányítószám
település
közterület, közterület jellege
házszám, hrsz.,
lépcsőház, szint, ajtó
Családi állapota a nyilvántartásba vételi
eljáráskor10:
Házasságkötésének/ bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének
helye:
település magyar megnevezése:
település külföldi megnevezése:
szövetségi tagállam, tartomány, kanton
neve:
ország neve:
ideje:
_______________________________

_______________________________

anya aláírása
apa aláírása
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a másik szülő aláírását az alábbi okból nem
tudom beszerezni______________________________________________________________
_______________________________

szülő aláírása
Nagykorú kérelmező esetén:
_______________________________

nagykorú kérelmező aláírása
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VII. Kérelmező(k) nyilatkozata
A magyar nyelvet értem és beszélem. / A magyar nyelvet nem értem és nem beszélem. (A megfelelő
rész aláhúzandó.)
_______________________________

kérelmező 1 aláírása
A magyar nyelvet értem és beszélem. / A magyar nyelvet nem értem és nem beszélem. (A megfelelő
rész aláhúzandó.)
_______________________________

kérelmező 2 aláírása
tolmácsolás nyelve:
tolmács neve:
tolmács személyazonosításra
okmányának megnevezése11:

szolgáló
_______________________________

a tolmács aláírása
Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.12
_______________________________

_______________________________

kérelmező 1 aláírása

kérelmező 2 aláírása

VIII. 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.
Kiskorú esetében:
_______________________________

_______________________________

kérelmező 1 aláírása

kérelmező 2 aláírása

Kelt: _______________________________________________
P.H.
_____________________________________

átvevő aláírása
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Mellékletek13:
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 (Nmjtv. 16. § (2)
bekezdés)
kivonat a polgárok személyiadat - és lakcím nyilvántartásából
egyéb, mégpedig: _____________________________________
Családi jogállás rendezésére bemutatott okirat:

teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
jogerős ítélet apaság bírói megdöntéséről
jogerős ítélet apaság bírói megállapításáról
egyéb, mégpedig: _____________________________________
Anyakönyvi okirat:

a gyermek / anyakönyvezendő személy külföldi születési anyakönyvi okirata
többnyelvű formanyomtatvánnyal ellátott születési okirat
amennyiben rendelkezésre áll, az anya és az apa születési anyakönyvi okirata
fénymásolatban
a szülők házassági / bejegyzett élettársi kapcsolatának anyakönyvi okirata
többnyelvű formanyomtatvánnyal ellátott házassági anyakönyvi okirat
többnyelvű formanyomtatvánnyal ellátott BÉT anyakönyvi okirat
az anya elvált vagy özvegy családi állapota esetén a záradékkal ellátott házassági /
bejegyzett élettársi anyakönyvi okirat
egyéb, (pl. névmódosítási okirat másolata, névváltoztatási okirat másolata) mégpedig:
_____________________________________

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 szülő(k) nyilatkozata a gyermek utónevére vonatkozóan
a másik szülő nyilatkozata a gyermek születési családi nevéről (ha a házassági
anyakönyvi kivonat nem tartalmazza a gyermek születési nevét)
a másik szülő nyilatkozata a gyermek utónevére vonatkozóan
az egyik szülő nyilatkozata a gyermek lakóhelyéről
egyéb, mégpedig: _____________________________________
Egyéb:
kivonat a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásából az anya családi állapotának
igazolására elvált, özvegy, hajadon esetében
meghatalmazás
egyéb kérelmező jogosultságát igazoló okirat
egyéb, mégpedig: _____________________________________
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1

Ezen rovat kitöltése a gyermek születésének időpontja szerinti adatokkal történik.
Az anya nyilatkozata alapján - kérelemre - az anya lakóhelye, illetve ha az nem ismert, a gyermek születési helye.
3
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 okiratok mellé.
4
Családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált
bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt.
5
Ha Magyarországon történt a szülők házasságkötése, vagy ha a házasság hazai anyakönyvezése már megtörtént.
6
Ha Magyarországon történt a szülők házasságkötése, vagy ha a házasság hazai anyakönyvezése már megtörtént.
7
Akkor kell kitölteni, ha a halálesetet Magyarországon anyakönyvezték.
8
A többnyelvű formanyomtatvány az Európai Unió tagállamain belül felhasználható, anyakönyvi kivonathoz tartozó
fordítási segédlet, melynek kiállítása díj- és illetékmentes.
9
A többnyelvű formanyomtatvány kétnyelvű. A magyar nyelv mellett annyi tagállam hivatalos nyelve választható,
amennyi példányszámban igényli a többnyelvű formanyomtatvány kiállítását! A többnyelvű formanyomtatvány
tartalmaz egy glosszáriumot is, amely a formanyomtatvány rovatmegnevezéseit valamennyi tagállam nyelvén
tartalmazza.
10
Családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált
bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt
11
Kivéve, ha az átvevő hatóság munkatársa tolmácsol.
12
Tájékoztattam a kérelmezőt / ügyfelet arról, hogy a hamis-közokirat készítése, közokirat tartalmának
meghamisítása, hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználása, illetve a jog vagy
kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adat, tény vagy nyilatkozat
közokiratba foglalásában való közreműködés közokirat hamisításnak, a jog vagy kötelezettség létezésének,
megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítása céljából hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokirat
felhasználása magánokirat-hamisításnak minősül.
13
Megjegyzés: amennyiben a bemutatandó vagy csatolandó okiratot külföldi hatóság állította ki, akkor a
hitelességéhez szükséges Apostille záradék / diplomáciai felülhitelesítés és hiteles magyar fordítás
2

