
SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE 

Eljáró hatóság: BFKH - BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

Az eljárás díja: díjmentes / 35 euró 

A kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:  

Kérelem nyomtatvány (nyomtatott betűvel kell kitölteni, majd a konzul előtt aláírni)  

Csatolandó mellékletek: 

- eredeti román születési anyakönyvi kivonat; 

FORDÍTÁS NEM KELL, ha az anyakönyvi kivonat 

 többnyelvű (és az egyik nyelv az angol, vagy a német) 

 nem tartalmaz megjegyzést a kiállító hatóság nyelvén 

 továbbá géppel került kitöltésre. 

- eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat és ennek hiteles fordítása 

- ha nem kívánja az eredeti kivonatot leadni ki kell tölteni az erre vonatkozó  nyilatkozat 

nyomtatványt; 

- szülő(k) magyar állampolgárságot igazoló iratának másolata (honosítási okirat és érvényes magyar 

útlevél vagy személyazonosító igazolvány); 

- külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságát igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél 

vagy személyazonosító igazolvány); 

- magyar vagy külföldi házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők külföldön kötött 

házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell);  

- ha a gyermek nem házasságból született, akkor az apaságot megállapító bírósági határozat (hiteles 

magyar nyelvű fordítással) vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat – ez utóbbit a konzul előtt is 

meg lehet tenni. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat díja 35 euró 

Fontos:   

 A kérelem benyújtásánál mindkét szülőnek jelen kell lennie, akkor is, ha az egyik szülő nem magyar 

állampolgár. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni, a gyermek születésének hazai 

anyakönyvezéséhez a másik szülőnek közjegyző előtt tett nyilatkozattal hozzá kell járulnia. 

 Amennyiben a gyermek nem Romániában született, akkor a Hágai Egyezményt aláíró országok 

esetében a születési anyakönyvi kivonatot Apostille-lal, a többi ország esetében pedig diplomáciai 

felülhitelesítéssel kell ellátni. 

 Az anyakönyvezést a Főkonzulátuson előzetes időpont-egyeztetés alapján tudják kezdeményezni, 

személyesen a Főkonzulátus földszinti ügyfélfogadó termében, vagy a 0264-596-300 telefonszámon, 

ahol a 4-es mellék 1-es alpontját kell kiválasztani, illetve az anyakonyv.kol@mfa.gov.hu e-mail 

címen érdeklődhetnek.  

 Az ügyek nagy száma miatt az anyakönyvezési eljárás átlagosan 1 évet vesz igénybe. 

 Az anyakönyvi kivonat megérkezéséről telefonon vagy SMS-ben értesítjük az ügyfeleket. Az 

elkészült anyakönyvi kivonatot házastárs, szülő, testvér, gyermek, unoka, nagyszülő, a kiskorúak 

esetében pedig a szülő külön meghatalmazás nélkül átveheti, más személyek kizárólag két tanú előtt 

aláírt meghatalmazás alapján járhatnak el (amihez csatolni kell a meghatalmazó személyi 

igazolványának fénymásolatát). 

 a 6. életévüket be nem töltött gyermek születésének anyakönyvezésével egyidejűleg kérelmezhető a 

magánútlevél is. 


