
Kitöltési Útmutató

Születés hazai anyakönyvezésekor

Jegyzőkönyv, Apai Elismerő 
Nyilatkozathoz (megszületett gyermek)



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 születésekor a szülők nem 
voltak házasok. Az adatlapot négy példányban  kitöltve aláírások nélkül kell bemutatniuk. Amennyiben 
gyermekük anyakönyvezését a konzulátuson személyesen fogják intézni, úgy az apai elismerő nyilatkozatot 
az anyakönyvezés időpontjában tehetik meg. Tehát külön apai elismerő nyilatkozatra időpont nem szükséges. 

Az adatlap első oldala az édesapa adataira vonatkozik.  Példánkban kitöltöttük azokat a 
mezőket, amiket Önöknek is  ki kell. Az üresen maradt mezőket  Önöknek sem kell kitölteniük.  

Tóth
János

Budapest

Magyarország

1-750101-1111 (Lakcímkártyán Található)

1975.01.01

Az édesapa lakóhelyének megadásakor az édesapa lakcímkártyáján található címet adják meg. 
Lakcmkártya hiányában a brit lakcím is elfogadható. A személyazonosításra szolgáló okmány és az
állampolgárság igazolására szolgáló okmány lehet ugyanaz. Magyar állampolgár esetében személyazonosító 
igazolvány vagy útlevél megadása lehetséges. Külföldi állampolgár esetében CSAK útlevél elfogadható.

Budapest

Magyarország

Személyazonosító Igazolvány

Személyazonosító Igazolvány

AI00001(Igazolványszám)

AI00001(Igazolványszám)

Például 2020.01.01

Például 2020.01.01

Magyar



Az oldal alján található kérdések a gyermek édesanyjára vonatkoznak. Először az Ő nevét kell megadni, 
utána a gyermek adatai szükségesek. Nagyon fontos, hogy a lap alján ne írják alá az adatlapot.

Kovács Ilona

Példa
Aladár
Példaváros

2015.01.01.

Példánkban mindkét szülő nagykorú. Ebben az esetben a második oldal kitöltése nem kötelező. 
Példánkat a harmadik oldallal folytatjuk, ahol az édesanya adatait kell megadnunk. 



Ismételten szeretnénk hangsúlyozni, hogy az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez mindkét 
szülő személyes jelenléte kötelező. 

Kovács
Ilona

1980                01                          01

Budapest

Magyarország

Az édeanya lakóhelyének megadásakor az édesanyalakcímkártyáján található címet adják meg. 
Lakcmkártya hiányában a brit lakcím is elfogadható. A személyazonosításra szolgáló okmány és az
állampolgárság igazolására szolgáló okmány lehet ugyanaz. Magyar állampolgár esetében személyazonosító 
igazolvány vagy útlevél megadása lehetséges. Külföldi állampolgár esetében CSAK útlevél elfogadható.

Budapest

Magyarország

Útlevél

Útlevél

AA123456 (Igazolványszám)

AA123456 (Igazolványszám)

Például 2018.01.01

Például 2018.01.01



Példánkban az édesanya nem volt korábban házas, tehát családi állapota Hajadon. Amennyiben 
az édesanya korábban már elvált, úgy az ügyintézéskor be kell mutatnia a válást kimondó 
végzést. 

Példánkban a gyermek fogantatása természetes úton történt, így a “ gyermek nem reprodukciós 
eljárásból származik “ részt húztuk alá. 

Hajadon

O

_______________________________________

___________

Példánkban mindkét szülő nagykorú és mindketten magyar állampolgárok, ezért a jegyzőkönyv 
utolsó oldalán csak a gyermek családi nevéről kell nyilatkozniuk. Fontos kiemelnünk, hogy itt 
csupán a gyermek vezetéknevét kell megadniuk. 

Példa

Az utolsó oldalon semmit sem szükséges kitölteniük. 




