______________________
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Anyakönyvvezetı
Iktatószám: ______ / ______
Jegyzıkönyv
a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez
a 125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet 3/A.§-a alapján
Készült: ______________________ , ____ év _______________ hó ___ napján.
Jelen vannak: _______________________________________ anyakönyvvezetı
___________________________ kérelmezı

___________________________________________________________ (törvényes képviselıje) kéri
külföldön történt születésének hazai anyakönyvezését. (név, hozzátartozói minıségének feltüntetése)
személyazonosságának igazolására bemutatta (szig. stb.),___ száma:_______________ érvényessége: ______
A szülık házasságkötésének helye1: _______________________________________
A szülık házasságkötésének ideje: ______ év _______________ hó ______ nap
Az anyakönyvi folyószám, ha Magyarországon történt a szülık házasságkötése, vagy ha a házasság hazai
anyakönyvezése már megtörtént: ______ / ______
Amennyiben a kérelmezı Magyarországon már házasságot kötött annak a helye: _______________ , ideje:
_______________ , anyakönyvi folyószáma: ______
A gyermek adatai:
Születési családi neve:
Utóneve (i):
Születési helye1 :
Születési ideje (év, hó, nap):
Neme:
Származási helye:
Személyi azonosítója :
A szülık adatai:
Adatok
Születési családi neve
Utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje (év, hó, nap):
Személyi azonosítója:
Lakóhelye a gyermek
születésekor 1
Az anya családi állapota a
gyermek születésének
idıpontjában:
Állampolgársága a gyermek
születésének idıpontjában
Az állampolgárságát igazolta
 útlevéllel vagy személyazonosító

Apa

Anya

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

igazolvánnyal

 annak száma
 érvényességi ideje
A magyar állampolgárságot
megszerezte ( mikor, honosítási
okirat száma és a születés hazai
anyakönyvi folyószáma, ha
rendelkezésre áll)
1

A helységnevek bejegyzése: település, kerület (magyar elnevezés, kanton, tartomány vagy szövetségi tagállam, ország)

2
Nyilatkozom, hogy a külföldi születési (a megfelelı részt alá kell húzni)
a. okiratban szereplı utónevet kérem
b. az okiratban szereplı utónév magyar megfelelıjét kérem: ___________________________
c. az okiratban szereplı több utónév közül a következı 2 utónevet kérem anyakönyvezni:
____________________________________________
Kiskorú esetében:
………………………………….
anya
…………………………………
apa

Törvényes képviselı eljárása
esetében:

Nagykorú kérelmezı:

………………………………
aláírás

……………………………...
aláírás

2. A magyar nyelvet értem és beszélem: ………………………………………
3. A tolmácsolás az általa értett ___________________________ nyelven történt
…………………………………
tolmács
neve:___________________________
személyazonosító okmányának száma: _________________
lakóhelye: ___________________________
4. Kérem a születési anyakönyvi kivonatot az alábbi címre megküldeni:
____________________________________________ ___________________________________ __________
5. A jegyzıkönyvben szereplı adatok megfelelnek a valóságnak, azokat tudomásul vettem.
P.H.
___________________________
anyakönyvvezetı

___________________________
kérelmezı
Lakcím: _________________________________

Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket alá kell húzni!)
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (amennyiben szükséges diplomáciai
felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ) ellátva.
• Az anya és az apa születési anyakönyvi kivonata és a szülık házasságkötésérıl kiállított okirat fénymásolatban
(amennyiben rendelkezésre áll).
• A szülık állampolgárságának igazolására szolgáló irat fénymásolatban (amennyiben rendelkezésre áll)
• Egyéb ____________________________________________
Az alábbi részt a BÁH Állampolgársági Igazgatósága tölti ki
A magyar állampolgárság megszerzésének idıpontja:
Ügyiratszám:
Névmódosítás:

év

hó

Budapest, 200…………………………………………….

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

nap

