
A SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSA 

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, kiskorút érintő eljáráshoz mindkét szülőnek hozzá kell 

járulnia. Az eljárás ingyenes. Fizetni csak az apai elismerő nyilatkozatért kell, ha ennek megtétele 

szükséges. 

A kérelem elbírálásának határidejére vonatkozóan az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény rendelkezései az irányadók. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. 

A GYERMEK CSALÁDI JOGÁLLÁSÁNAK TISZTÁZÁSA 

Az anyakönyvezendő gyermek családi jogállásának tisztázása általában az alábbiak szerint történik: 

- a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy  

- külföldi házassági anyakönyvi kivonat 

- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján - mennyiben a szülők nem kötöttek 

házasságot és a magyar jogszabályok szerint más személyt sem kell a gyermek apjának 

tekinteni.  

AZ ANYAKÖNYVEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS A SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK: 

Házasságban született gyermek esetén 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

- külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat; 

- a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata, ennek hiányában 

külföldi házassági anyakönyvi kivonat 

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, a 

gyermek születésének anyakönyvezésével egyidejűleg azt is kezdeményezni kell. A gyermek 

születésének anyakönyvezésére csak a házasság anyakönyvezését követően kerülhet sor. 

- mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;  

- a szülők születési anyakönyvi kivonata; 

- magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll; 

- amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra 

kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű fehér hátterű igazolványfénykép is szükséges. 

Házasságon kívül született gyermek 

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, az apa személye ismeretlen, és nincs apai elismerő 

nyilatkozat sem, akkor csak az anya jelenléte szükséges. 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

Amennyiben a gyermek szülei nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, az apának teljes 

hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie, amelynek díja 35 euro. 

Mindkét szülő személyes megjelenése szükséges. 

Az apa által külföldön (Romániában) tett apai elismerő nyilatkozatot hiteles fordítással ellátva – 

amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát pl. az anya hozzájáruló nyilatkozatát is 

tartalmazza) – elfogadjuk. 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 



- eredeti külföldi (általában román) születési anyakönyvi kivonat; 

- mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány,  

- a szülők születési anyakönyvi kivonata; 

- magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;  

- befizetést igazoló banki bizonylat (35 euro)  

- a román (külföldi) hatóság előtt tett eredeti apai elismerő nyilatkozat, ha van.  

- amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem benyújtására is 

sor kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép csatolása is 

szükséges. 

A GYERMEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

A gyermeket a személyiadat és lakcímnyilvántartásba magyarországi vagy külföldi címre lehet 

bejelenteni, az ehhez szükséges nyomtatványok elérhetők honlapunkon. A gyermeket kizárólag vagy 

az anya vagy az apa, vagy a szülők közös címére lehet bejelenteni, ezektől eltérő címre a gyermek 

nyilvántartásba vétele nem lehetséges. 

A szülők lakcímváltozása esetén az adatváltozás bejelentése mindenképpen szükséges annak 

érdekében, hogy a gyermek nyilvántartásba vétele megtörténjen. 

Amennyiben olyan magyarországi címre szeretnék bejelenteni a gyermeket, amelynek egyik szülő sem 

tulajdonosa vagy haszonélvezője, a szállásadó (tulajdonos, haszonélvező) írásos hozzájárulása is 

szükséges. Amennyiben van bérleti szerződésük, nem kell a tulajdonos hozzájárulása, de a szerződést 

csatolni kell. 

A gyermek nyilvántartásba vételéhez szükséges nyomtatványt mindkét szülőnek alá kell írnia.  

 

 

 

 

 

 

 


