
POLGÁRMESTERI HIVATAL/KÜLKÉPVISELET 

IKTATÓSZÁM: 

KÉRELEM 

NAGYKORÚ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR KÜLFÖLDÖN KISKORÚKÉNT TÖRTÉNT 

ÖRÖKBEFOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI ELISMERÉSÉRE ÉS ANYAKÖNYVEZÉSÉRE1 

I. A kérelmező jelenlegi adatai 
 
születési családi neve: _______________________________________  
utóneve: __________________________________________________  
születési helyre vonatkozó adatok: 

település neve magyarul:                                                   ______________________  
település külföldi neve :                       ______________________  
megye, szövetségi tartomány, kanton stb. neve:           ______________________  
ország neve:                                                                   _________________________  

 
ideje: _____________________________________  
 
□ a külföldön történt születés hazai anyakönyvezése megtörtént, folyószáma: 
_____/______/___  
□ a külföldön történt születés anyakönyvezése nem történt meg, jelen elismeréssel együtt 
kérelmezem a születés hazai anyakönyvezését is 
 
lakóhelye: ___________________________________________________________  
tartózkodási helye/ levelezési címe: _______________________________________  
 

II. A vérszerinti szülők adatai (ha ismertek) a születés időpontjában 
 
Apa: 

a) születési családi és utóneve:  
b) születési helye és ideje: 
c) állampolgársága a gyermek születése időpontjában: 
d) lakóhelye (település és ország megnevezése): 
e) személyi azonosítója: 

 
Anya: 

a) születési családi és utóneve: 
b) születési helye és ideje: 
c) állampolgársága a gyermek születése időpontjában: 
d) lakóhelye (település és ország megnevezése): 
e) személyi azonosítója: 

 

Kérelmező születési családi és utóneve az örökbefogadás előtt: 

_____________________________________  

 

                                                           
1
 Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet  77/A. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján 



 
III. Az örökbefogadó szülők adatai a születés időpontjában 

 
Apa: 

a) születési családi és utóneve: 
b) születési helye és ideje: 
c) állampolgársága: 
d) lakóhelye (település és ország megnevezése): 
e) személyi azonosítója: 

Anya: 
a) születési családi és utóneve: 
b) születési helye és ideje: 
c) állampolgársága: 
d) lakóhelye (település és ország megnevezése): 
e)      személyi azonosítója: 

 
IV. Az örökbefogadás engedélyezésére vonatkozó adatok: 

 
az örökbefogadást engedélyező hatóság/bíróság neve és székhelye (település és ország 
megnevezése): ______________________________________________________________  
az örökbefogadást engedélyező döntés száma: ____________________________________  
a döntés jogerőre emelkedésének időpontja: ________________________________  
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
_____________________ 
(kérelmező aláírása) 
 
 
Kérelmező személyazonosságát igazoló okmány megnevezése, kiállító hatósága, 
érvényességi ideje: ___________________________________________________________ 
 
Kérelmező magyar állampolgárságát igazoló okmány megnevezése, kiállító hatósága, 
érvényességi ideje: ___________________________________________________________ 
 
Mellékletek:  
__ örökbefogadást engedélyező külföldi döntés hiteles magyar fordítással 
__ születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással 
__ adatlap születés hazai anyakönyvezéséhez 
__ örökbefogadó szülő/szülők állampolgárságát igazoló okmány/ok fénymásolata 
__ egyéb, mégpedig _______________________________________  
 
(keltezés)                             _____________________________ 
          
       anyakönyvvezető/konzul 
 
    PH    


