
Adatlap Magyarországon élő magyar    
állampolgár nyilvántartásba vételéhezKitöltési Útmutató

2014Születés hazai anyakönyvezésekor



Az Adatlapot nyomtatott betűvel kell kitölteni! 
 
 

ADATLAP  
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. 

§ (2c) és (2d) bekezdései alapján Magyarországon élő magyar állampolgárként történő 
nyilvántartásba vételhez 

 
 
 

I. 

Személyi adatok 
Viselt (házassági) családi 
neve 

 
 

Utóneve(i)  
 
 

Születési családi név  
 
 

Utóneve(i)  
 

Születési helye 
(település/ország) 

 
 
 

Születési ideje 
 

                               év                 hó              nap 

Neme                          □ férfi                      □ nő 

Anyja születési családi 
neve 

 

Utóneve(i) 
 

 

Családi állapota  

Házasságkötés/bejegyzett 
élettársi kapcsolat 
létesítésének helye 
(település/ország) 

 
 
 

Anyakönyvi okirat száma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A londoni magyar konzulátus dolgozói remélik, hogy az alábbi kitöltési útmutatóval hozzá segíthejük 
ügyfeleinket, hogy gyermekük születésének hazai anyakönyvezéséhez szükséges 
adatlapokat a megfelelő módon tudják kitölteni, és ezzel csökkenteni tudják az ügyintézési időt. 

Ezt a kitöltési útmutatót csak abban az esetben tudják használni, ha gyermekük születésének hazai anyaköny
vezését intézik. 

Abban az esetben, ha a szülők Magyarországon élő magyar állampolgárnak számítanak, azaz a 
lakcímkártyájukon soha nem szerepelt külföldi cím, úgy gyermeküket csak a „Kérelem Magyarországon élő 
magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatvány kitöltésével tudják nyilvántartásba vetetni.

Ez a dokumentum a honlapunkról letölthető. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar 
lakcímkártyájának     másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve. A lakcímkártya helyett csatolni lehet 
a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a 
felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor személyazonosító igazolvány, vagy útlevél is elegendő.

Minta

Aladár

Minta

Aladár

Példaváros, Példaország

2014 Január 01

Minta Aladár édesanyjának születési családi neve, azaz vezetékneve
Például: Kovács
Minta Aladár édesanyjának utóneve, azaz keresztneve
Például Ilona

Minta Aladár családi állapota: Hajadon/Notlen/Házas/Elvált/Özvegy”

x

---------------------------------------------------
Újszülött gyermek esetében nem kell kitölteni

---------------------------------------------------
Újszülött gyermek esetében nem kell kitölteni



Példa Aladár édesapjának, vagy édesanyjának neve, minosége, lakcmíe és aláírása

Például: Kovács Ilona, Édesanya, Budapest 1000, Példa utca 100, Aláírás: Kovács Ilona

A második oldal első bekezdésénél valamelyik szülő magyar lakcímkártyáján szereplő címet kell beírni a 
megfelelő mezőkbe Amennyiben mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, úgy a szülők szabadon 
választhatnak, hogy melyikük adatait adják meg. Ezekbe a mezőkbe külföldi címet nem lehet feltüntetni. 

Amennyiben mindkét szülő rendelkezik külföldi lakcímmel, de lakcímkártyájukon soha nem szerepelt külföldi 
cím, úgy ezekbe a mezőkbe mindenképp a lakcímkártyájukon szereplő magyar címet kell megadniuk.

A második pontban ugyanazt a címet kell megismételniük, illetve fel kell tüntetniük, hogy a beírt cím a gyermek
édesapjának, vagy édesanyjának a címe. Annak a szülőnek, akinek a lakcímkártyáján szereplő címet írták be, a sor 
végén alá kell írnia az adatlapot. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a magyarországi lakcímadatok kitöltése KÖTELEZŐ!

“

Budapest 25.

Példa Utca

1    0    0    0  



Amennyiben a szülők lakcímkártyáján szereplő cím alapján a gyermeket csak Magyarországon élő magyar 
állampolgárként tudják nyilvántartásba vetetni, úgy a szülők külföldi címüket ezen az adatlapon nem adhatják meg.

Ezen adatlap kitöltésével szerzi meg gyermekük magyarországi lakcímkártyáját, ám ez az egyetlen olyan 
okmány, amelyet csak magyarországi címen tudnak átvenni. Tehát választaniuk kell, hogy a lakcímkártyát az Önök 
korábban megadott címére kérik, vagy a meghatalmazott útján szeretnék azt átvenni.

Példánkban az a variáció szerepel, amikor a lakcímkártyát az előző oldalon megadott cím helyett egy másik
magyaroszági címen szeretnék átvenni. A meghatalmazott bárki lehet, ám továbbra is csak magyarroszági címet
adhatnak meg.

x
Horváth István

1000 Budapest, 26. kerület, Fa utca 1



Az adatlap utolsó oldalán található kérdéssor a szülők érvényes okmányaira vonatkozik. Mindkét szülőnek 
be kell írnia személyazonosító igazolványának, vagy útlevelének számát, illetve érvényességi idejét. A 
sorrend nem számít. Példánkban egyik szülő az útlevelének, míg másik szülő a személyazonsoító 
igazolványának számát adta meg.

Az adatlap végén be kell írni a megfelelő keltezést, valamint mindkét szülőnek alá kell írnia kék tollal az 
arra kijelölt helyen. A sorrend nem számít. 

Személyazonosító Igazolvány

AI00001
(Igazolványszám)

Például 2020.01.01
(Az okmány érvényességi ideje)

Útlevél

Például 2018.01.01
(Az okmány érvényességi ideje)

London év hónap nap

Tóth János (Példa Aladár édesapjának aláírása) Kovács Ilona (Példa Aladár édesanyjának aláírása)

AA123456
(Igazolványszám)


