Az Adatlapot gépírással vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni!
ADATLAP

a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez a 125/1993.(IX.22.) Korm.
rendelet 3/A.§-a alapján

Kérelmező:
Név (kérelmező/törvényes képviselő neve, a hozzátartozói minőségének feltüntetése)

___________________________________________________________ kéri
_______________________________________ (saját vagy a törvényesen képviselt neve) külföldön történt
születésének hazai anyakönyvezését.
Személyazonosságának igazolására bemutatta: _______________ (okmány megnevezése: személyazonosító
igazolvány, útlevél) , száma:_______________ érvényessége: _______________
Kérelmező pontos lakcíme:
___________________________________________________________
___________________________________________________________ (irányítószám, településnév, ország neve)
A szülők házasságkötésének helye: _______________________________________
A szülők házasságkötésének ideje: ______ év _______________ hó ______ nap
Az anyakönyvi folyószám, ha Magyarországon történt a szülők házasságkötése, vagy ha a házasság hazai
anyakönyvezése már megtörtént: ______ / ______
Amennyiben a kérelmező Magyarországon már házasságot kötött annak a helye: _______________ , ideje:
_______________ , anyakönyvi folyószáma: ______
A gyermek adatai:

okiratban szereplő adatok

kérelmezett név

Születési családi neve:
Utóneve (i):
Születési helye:
Születési ideje (év, hó, nap):
Neme:
Származási helye:
Személyi azonosítója:
A szülők adatai:
Adatok
Születési családi neve
Utóneve(i):
Születési helye1:
Születési ideje (év, hó, nap):
Személyi azonosítója:

Apa

Anya

2
Lakóhelye a gyermek
születésekor
Az anya családi állapota a
gyermek születésének
időpontjában:
Állampolgársága a gyermek
születésének időpontjában
Az állampolgárságát igazolta
 útlevéllel vagy személyazonosító

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

igazolvánnyal

 annak száma
 érvényességi ideje
A magyar állampolgárságot
megszerezte (mikor, honosítási
okirat száma és a születés hazai
anyakönyvi folyószáma, ha
rendelkezésre áll)

1. A magyar nyelvet értem és beszélem.
2. A jegyzőkönyvben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, azokat tudomásul vettem.
3. Kérem a születési anyakönyvi kivonatot az alábbi (pontos lakcím) címre megküldeni: (amennyiben a
kérelmező nem a saját címére és nevére kéri postázni az okiratot, meg kell nevezni a kézbesítési címzettet is)
___________________________________ _____________________________________

Kiskorú esetében:
………………………………….
anya
…………………………………
apa

Törvényes képviselő eljárása
esetében, amennyiben nem a szülő a kérelmező :
………………………………
aláírás

___________________________
kérelmező

Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___ nap
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ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI!
Hivatal neve: _______________________________________
Ügyiratszám: ______________________ / ______
Az Adatlapon javítást végeztem/nem végeztem. ( az átvevő ügyintéző szignójával látja el a javított adatot)
Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___ nap
P.H.
___________________________
ügyintéző
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket alá kell húzni!)
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (amennyiben szükséges diplomáciai
felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel) ellátva.
 Egyéb ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

AZ ALÁBBI RÉSZT A BÁH TÖLTI KI

A magyar állampolgárság megszerzésének időpontja:
Ügyiratszám:

év

hó

Névmódosítás volt/nem volt

Budapest, 20…………………………………………….

..........................................
aláírás

nap

