
I. A konzuli védelemről – bajbajutott magyar állampolgár 
 
Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján 
biztosít konzuli védelmet a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény; 17/2001. 
(XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint. A konzuli védelem formáját, módját 
és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi 
állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg. 

Gond esetén a nap 24 órájában elérheti a Düsseldorfi Magyar Főkonzulátust. Munkaidőben a 
+49 211 302 169 0 telefonszámon, munkaidőn túl a konzuli tájékoztatási és vészhelyzeti 
ügyeleti telefonvonalon: 

• Magyarországról ingyenesen a 06-80-36-80-36 zöldszámon, amely a Konzuli 
Tájékoztatási és Ügyeleti Központunkban, Budapesten van. 

• Külföldről a +36-80-36-80-36, 
• illetve WhatsApp – +36-30-36-36-111 – és Viber – +36-30-36-36-555 – platformokon 

elsősorban szöveges üzenetek formájában. 

A konzuli védelem formái: 

• A bajba jutott (alapvetően) önerőből történő hazatérésének elősegítése 
• Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény 

áldozatának 
• Segítségnyújtás súlyos és sürgős ellátást igénylő (együttes feltétel) betegnek 
• Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: 

válsághelyzet) közvetlen érintettjének 
• Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak 
• A külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozó temetéssel kapcsolatos 

ügyintézésének segítése 
• Tájékoztató jellegű utazási tanácsok közzététele (a fentiekben írt helyzetek elkerülése 

érdekében) 

A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani 
ahhoz, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott 

• az ügyeinek gyors intézését lehetővé tevő információk birtokába juthasson 
• hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljön 
• élete, egészsége vagy testi épsége ne kerülhessen veszélybe  

Miben segíthet Önnek a Konzuli Szolgálat 

• Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy 
lejárt úti okmány helyett. 

• Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi 
segítségével történő megszervezésében. 



• Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról 
saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása 
további súlyos érdeksérelemtől óvja meg. 

• Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi 
orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag 
igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében. 

• Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, 
illetve az evakuálás megszervezéséhez. 

• Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát 
és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit. 

• Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén segíteni képes ismerősét. 
• Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről. 
• Külföldi haláleset esetén értesíti az elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és 

tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges 
intézkedésekről. 

 
Amiben nem tudunk segíteni Önnek: 
 

• A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben. 
• Menetjegy foglalásában, átíratásában. 
• Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben. 
• Gépjármű javíttatásában, üzemanyag biztosításában. 
• Személy- vagy csomagszállításban. 
• Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban. 
• Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében. 
• Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt. 
• Tolmácsolásban vagy fordításban (konzuli hatósági eljárások kivételével). 
• Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében. 
• Magánjogi – peres vagy nem peres – viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, 

légitársaság felé benyújtandó panaszok). 
• Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában. 
• Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi 

díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében. 
• Hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér stb. behajtásában. 
• Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben. 
• Folyamatban lévő szabálysértési- vagy büntetőeljárás menetének, eredményének 

befolyásolásában (arra sincs módunk, hogy elérjük a jogi út mellőzésével történő 
szabadlábra helyezést vagy különleges bánásmódban részesítést). 

 
A Konzuli Szolgálat törekszik arra, hogy külképviseleteinken szakszerű, pontos, az ügy 
megoldását célzó szolgáltatást kapjanak a magyar állampolgárok. Ennek biztosításához 
azonban elvárjuk, hogy a konzuli szolgáltatásokat igénybe vevő honfitársaink 
együttműködő, udvarias és türelmes magatartást tanúsítsanak ügyintéző kollégáink és 
konzuljaink irányába. 

II. Okmányügyek 
 

v Magánútlevél  



 

Gyakorlati tanácsok, sürgősségi eljárás, fontos tudnivalók, információk: 

Új magyar útlevél iránti igényt a hazai okmányirodában célszerű benyújtani, ha akár az 
útlevelük, akár a személyi igazolványuk érvényességi ideje alatt magyarországi utazást 
terveznek. Így az útlevél gyorsabban, és konzuli közreműködési díj megfizetése nélkül készül 
el. Ajánlatos az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy 
interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb fekvő okmányiroda elérhetőségét az 
alábbi honlapon találja: https://kormanyablak.hu/hu/okmanyirodak 
 
Az útleveleket Magyarországon sürgősségi eljárásban is lehet kérelmezni, ezért – ha nagyon 
kevés idő áll már rendelkezésre az utazás előtt – javasoljuk, hogy Magyarországon nyújtsák be 
az útlevélkérelmüket, sürgősségi eljárásban. A sürgősségi eljárással kiállított útlevelekről 
Budapesten a Központi Okmányirodában kap felvilágosítást. A Központi Okmányiroda 
elérhetőségei: http://kormanyablak.hu/hu/budapest-fovarosi-kormanyhivatal-xiii-
keruleti-hivatal-okmanyirodaja 
 
Ön azt is kérheti, hogy a Magyarországon igényelt útlevelet ne magyarországi lakcímre, hanem 
az Ön által meghatározott magyar külképviseletre kézbesítsék. (Ebben az esetben kérjük, hogy 
az igénylés tényéről konzuli osztályunkat is értesítse telefonon vagy e-mailben vagy - ha nincs 
internete - postán, vagy faxon!) Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ebben az esetben meg kell 
fizetnie a külképviseletnek a 40.- Euro konzuli közreműködési díjat is. (Tehát a magyarországi 
illeték megfizetésén túl a konzuli osztály közreműködéséért külföldön díj fizetendő!) 
 
Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, 
mint egy éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági 
bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó 
rendszerben nem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor 
az útlevél eljárás ideje kb. 10-16 hét. Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és 
nem a konzulátus döntése. Itt szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az útlevél, illetve személyi 
igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.  

Ø 12 év feletti kérelmezők: 

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani nagykövetségünk 
konzuli osztályán ügyfélfogadási időben. 

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását 
elektronikusan rögzítjük. 

Az útlevél kb. 4-6 hét alatt készül el, sürgősségi eljárásra csak Magyarországon van lehetőség 
(a konzuli osztályon nincs). Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik 
tervezésekor.  

Az útlevelet 12 év felett és 18 éves kor alatt 5 éves érvényességgel lehet igényelni, 18 éves 
kor felett 5 és 10 éves érvényesség is lehetséges. Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél 
elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.  



Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az 
esetben nem kell a magasabb díjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja az 
eltulajdonításról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.  

Kérjük, az útlevél igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni: 
• magyar állampolgárság igazolására érvényes személyi igazolvány, útlevél, honosítási 

okirat, kevesebb mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy kevesebb mint 
1 éve lejárt magyar útlevél (ezek közül legalább egy szükséges!) 

• magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll) 
• egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében az 

első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi 
igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat 

• ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás 
bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).  

• kiskorúak esetében magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben. 
• kiskorúak esetében (18 éves korig) mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem 

benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a 
kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, 
szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, 
gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet 
akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. A 
beleegyező nyilatkozat kizárólag írásban, közjegyző, konzul vagy gyámhatóság, illetve 
útlevélhatóság (okmányiroda) által hitelesítve érvényes. 
 

Ø 12 év alatti kérelmezők: 

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot. 

A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 
3 év, 6-12 éves korig 5 év.  

A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai 
érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem 
sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok 
érvényességi ideje lejár!  

Kérjük, a 12 év alatti gyermek útlevél igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozza magával: 
• A gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró útlevele; 
• a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata; 
• Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői 

felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat (szükség esetén 
Apostille hitelesítéssel ellátva), közokirat (szükséges esetén Apostille hitelesítéssel 
ellátva), szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi 
kivonata stb.) igazolni kell, ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes 
jelenléte szükséges (kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes 
útlevelét/személyi igazolványát is) - kérjük, kérdés esetén mindenképpen 
konzultáljanak a konzuli osztállyal!; 



• Amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes 
jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi 
igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy 
hozzájárul az útlevél kiadásához; ilyen nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, 
közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt; 

• 1 db színes igazolványkép: Kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok 
gyakran nem felelnek meg a követelményeknek; (EU szabvány - 3,5 x4,5 cm - 
igazolvány kép szükséges az útlevélhez) 

• egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett gyermekek: az első 
útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi 
igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat; 

• ha a gyermek korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás 
bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő). 
 

v Elektronikus személyazonosító igazolvány 

2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus magyar személyi 
igazolvány kerül kiállításra. A bevezetésre került állandó személyazonosító igazolvány 
amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, 
elektronikus tároló elemmel rendelkezik. 2017 májusától lehetőség nyílt az elektronikus 
személyi igazolvány (továbbiakban Eszig) iránti kérelmek külképviseleteken történő 
benyújtására. Ennek lehetősége kapcsán az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni: 

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező adatai aktív 
állományban szerepeljenek a magyar személyi és lakcímnyilvántartásban. Fontos, hogy a 
kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi 
állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között. 

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani (meghatalmazott útján való eljárásra nincs 
lehetőség). Az új típusú okmány bármikor igényelhető, nem kell megvárni a régi típusú 
személyi igazolvány érvényességének lejártát. Az Eszig illeték- és konzuli díjmentesen kerül 
kiállításra, érvényessége: 

• 0-18 éves korig 3 év, 
• 18-65 év között 6 év, 
• 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, 

amennyiben a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem szeretné használni. 

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az Eszig kiállításához mindkét szülő 
személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud 
személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A 
meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell 
mutatni. 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti. 

Kérjük igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni: 
• személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike: 
• érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy 



• érvényes magyar útlevél vagy 
• érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély, 
• érvényes, külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) 
• a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik) 
• a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata) 
• a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági 

anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata) 
• magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik) 

Kérésére az Eszig tároló elemén két, vész esetén értesítendő személy telefonszáma kerül 
rögzítésre. 

Az Eszig előreláthatólag 4-6 hét alatt készül el. Felhívjuk figyelmét, hogy a magyar kiállító 
hivatal az Esziget kizárólag arra a külképviseletre továbbítja, amelyen a kérelmet benyújtotta. 
Más külképviseletre vagy magyar okmányirodába nem kérheti a megigényelt Eszig átvételét. 
Az elkészült Eszig okmányt vagy személyesen veheti át Konzuli Osztályunkon ügyfélfogadási 
időben, vagy kérheti annak postai úton történő megküldését németországi postacímére. Fontos 
azonban, hogy a megadott címen, a postaládán szerepeljen az Ön neve, egyébként az okmány 
nem kerül kézbesítésre. 

Érvényességi idő: 

• ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet 
követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő 
időtartam (például ha a kiállítás napja 2017. január 20., és a kérelmező születésnapja 
április 5-én van, akkor az Eszig 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 
2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, tehát ha 2019. április 5-én már 12 éves, 
akkor az Eszig 2019. április 5-ig lesz érvényes); 

• ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás 
napjától számított 3 évet követő születési idejének napja; 

• ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő 
születési idejének napja. 

• A 65. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi 
idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi 
idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként 
a kiállítást követő 60. év január első napját tüntetik fel. 

A régi személyi igazolvány az új átadása előtt bevonásra kerül, az emlékbe nem tartható meg. 

III. Hazai anyakönyvezés 

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, 
házasságkötés, házasság felbontása, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése vagy 
megszűntetése, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. 

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye: 
• Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél 

vagy Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) 
• külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél. 

 



Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a külföldi hatóság által kiállított ún. „nemzetközi” 
anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetnie kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket 
(születés, házasság, bejegyzett élttársi kapcsolat, válás, elhalálozás) Magyarországon. 

A) Születés hazai anyakönyvezése 

Mindkét szülő hozzájárulása szükséges, függetlenül attól, hogy házasok-e vagy sem! 
Amennyiben az egyik szülő nem tud személyesen jelen lenni a kérelem beadásakor, abban az 
esetben a másik szülőnek hozzá kell járulnia az anyakönyvezéshez közokiratban vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratban. A hozzájárulás mellett a gyermek kérelmezendő nevére és 
a gyermek lakcímére, továbbá ezen felül a távollévő szülőnek nyilatkozatot kell tennie a 
távollévő szülőnek, hogy a gyermek reprodukciós eljárásból származik-e, béranyától született-
e, valamint örökbefogadás útján jegyezték-e be a szülőket.  

v Házasságban született gyermek 

Kérelemhez szükséges mellékletek: 
• külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat (lehetőleg 

nemzetközi változat); 
• a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata; 
• mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők 

születési anyakönyvi kivonata; 
• magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája 
• amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is 

benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány 
igazolványfénykép is szükséges. 
 

v A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése apai elismeréssel 

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő 
nyilatkozatot kell tenni. Az apa által a német anyakönyvi hivatalban tett apai elismerő 
nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát az anya hozzájáruló 
nyilatkozatát tartalmazza, stb.) – elfogadjuk. 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 
• külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat (lehetőleg 

nemzetközi változat); 
• a német hatóság előtt tett eredeti apai elismerés és annak kivonatos magyar fordítása; 

(ennek tartalmaznia kell az anya beleegyező nyilatkozatát, ha nem tartalmazza, akkor 
azt az anyának utólag a konzuli tisztségviselő előtt meg kell tennie. 

• anya terhességi kiskönyv (Mutterpass); 
• mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők 

születési anyakönyvi kivonata; 
• magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája; 

 

v Köldökzsinór program 

A Magyar Kormány intézkedése alapján 2018. január 01. napjától az anyasági támogatás iránti 
kérelem, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM) a Magyarország közigazgatási 



határain túl élő magyar állampolgárok számára is igényelhetővé válik. A kérelem Magyarország 
konzuli feladatot ellátó képviseletein keresztül is előterjeszthető.  

További információk: https://csalad.hu/tamogatasok/koldokzsinor-program 

B) Házasság hazai anyakönyvezése 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

• eredeti külföldi, nemzetközi házassági anyakönyvi kivonat (ha a házasságot nem 
Németországban kötötték, bizonyos esetekben diplomáciai felülhitelesítésre vagy 
Apostille tanúsítvánnyal ellátva); 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a házasságkötéshez kapcsolódóan 
névmódosítás is történt, úgy a lakcímigazolvány hivatalból bevonásra kerül. Magyarországon 
élő magyar állampolgárként regisztrált személyek számára hivatalból új lakcímigazolványt 
kiállítani nem tudunk, azt kizárólag magyarországi okmányirodában és kormányhivatalnál 
van módjuk kérelmezni. 

E) Haláleset hazai anyakönyvezése 

A kérelem postai úton is benyújtható. 

A kérelemhez szükséges az eredeti külföldi, nemzetközi halotti anyakönyvi kivonat. 

IV. Névváltoztatás: 

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. 
Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztálya Névváltoztatási és 
Anyakönyvi Osztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködő hatóságként vesz 
részt az eljárásban. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, 
időpontfoglalást követően ügyfélfogadási időben. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: 
• Adatlap  
• Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat 
• Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és 

állampolgárság igazolása céljából) 
• Családi állapotot igazoló eredeti okirat (magyar hatóság által kiállított házassági 

anyakönyvi kivonat, bírósági ítélet házasság felbontásáról, házastárs halotti 
anyakönyvi kivonata) 

• Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező névváltoztatása eredményeként viselt neve más 
személy személyiségi jogát nem sérti 

• A névváltoztatással érintett cselekvőképes személyek hozzájáruló nyilatkozata 

Az eljárás ideje átlagosan 5-6 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet. 

V. Házassági névviselési forma módosítása 
 



v Házasságban viselt név megváltoztatása (Magyarországon már anyakönyvezett 
házassági név megváltoztatása) 

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság 
megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a 
jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a főkonzulátus konzuli osztályán, 
ügyfélfogadási időben előzetes időpontegyeztetést követően. 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: 
• Adatlap (ide kattintva tölthető le) 
• Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat 
• Eredeti házassági anyakönyvi kivonat 
• Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és 

állampolgárság igazolása céljából) 

Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet. 

VI. Állampolgársági ügyek 

Az állampolgársági eljárás szabályait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
(a továbbiakban: Áptv.) tartalmazza. A köztársasági elnök döntésének előkészítése elsősorban 
Budapest Főváros Kormányhivatalának feladata. A köztársasági elnök az állampolgársági 
ügyekben nem járhat el közvetlenül, kizárólag az állampolgársági ügyekért felelős, a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztése alapján dönt. 

Az állampolgársági eljárásról bővebb információt itt talál: 
https://www.keh.hu/allampolgarsagi_ugyek/1511-Allampolgarsagi_ugyek&pnr=3 

Az állampolgársági ügyekben eljáró szervek elérhetőségei 

Az állampolgársági kérelmek vizsgálatát és a köztársasági elnök döntésének előkészítését 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya 
végzi. (Postacím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55, telefonszám: 06 (1) 550-
1221, e-mail cím: apf@bfkh.gov.hu). 

Az állampolgársági eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztató, valamint a BFKH 
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály ügyfélfogadási rendje a BFKH honlapján olvasható: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-
anyakonyvi-foosztaly. 

A hatályos állampolgársági törvény szerint az alábbi iratok alkalmasak a magyar 
állampolgárság igazolására: 

• érvényes magyar útlevél 
• kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél 
• érvényes magyar személyi igazolvány 
• honosítási okirat (határidő nélküli) 
• kevesebb mint három éve kiállított állampolgársági bizonyítvány 



Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel, 
érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, 
és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel, úgy hivatalból 
állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az állampolgárság megállapítása céljából. Az eljárás 
3-6 hónapot vesz igénybe. 

Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzul döntése! Annak 
lefolytatása minden olyan esetben kötelező, amikor a magyar állampolgárság nem bizonyított! 

v Állampolgárság igazolása iránti eljárás 

Kérelemhez szükséges dokumentumok: 
• Állampolgárság igazolása iránti kérelem formanyomtatvány, 
• születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány, 
• házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány (ha a kérelmező házas 

családi állapotú), 
• nagykorú kérelmező esetében, ha nincs érvényes, személyazonosításra alkalmas 

igazolványa: születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat 
eredetiben és szükség esetén hiteles magyar fordítással, elvált személy esetében jogerős 
házassági bontó ítélet, özvegyek esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi 
kivonata, 

• lejárt magyar útlevél, 
• szülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ha 

a születés, a házasságkötés vagy az elhalálozás Magyarországon történt, akkor ez nem 
kell, hogy eredeti legyen, lehet másolat is). Ha azonban a kérdéses anyakönyvi esemény 
külföldön történt, szükséges az eredeti anyakönyvi kivonat. 

• amennyiben ezzel rendelkezik (az eljárást gyorsíthatja): nagyszülők születési vagy 
halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ez nem kell, hogy 
eredeti legyen). 
 

v Egyszerűsített honosítás (visszahonosítás) eljárás 

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos információkat itt találják: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras 

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő 
(együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel: 

• maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi 
származását, 

VAGY 
• aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él 

házasságban és közös gyermekük született, 
ÉS 

• magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi), 
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és 
• honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. 



 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes ügyintézésre a kitöltött nyomtatványokat és azok 
mellékleteit hozza magával. Mivel a rendelkezésre álló ügyintézési idő nem elégséges a 
kérelem és az ehhez szükséges adatlapok ügyfél általi helybeni kitöltéséhez. 

v Lemondás a magyar állampolgárságról 

A külföldön élő állampolgár a magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki 
• már rendelkezik más állam állampolgárságával, vagy 
• arra írásos ígérvényt kapott, és az ígérvény a lemondási kérelem benyújtásakor még 

legalább 6 hónapig érvényes és 
• külföldi letelepedését bejelentette, magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik. 

 
A kérelemhez szükséges mellékletek: 

• A magyar állampolgárságról való lemondáshoz szükséges formanyomtatvány; 
• a külföldi állampolgárságot igazoló okirat (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) vagy 

állampolgársági ígérvény (Zusicherung, Bescheid); 
• a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy magyar személyi 

igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági 
bizonyítvány, 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevél) 

• születési anyakönyvi kivonat; 
• a családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős válóperi ítélet, 

elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása); 
• igazolás arról, hogy a kérelmező külföldi letelepedés szándékával magyarországi 

lakóhelyét megszüntette.  

A házastársak és kiskorú gyermekeik közös kérelmet terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és 
a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Kiskorú gyermekek 
lemondási kérelméhez mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Elvált, vagy különélő 
házastársak esetén is szükséges a hozzájárulás függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság 
kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, s 
ez jogerős bírósági határozat bemutatásával bizonyítható. 

A lemondás elfogadásáról Magyarország köztársasági elnöke dönt, az eljárás hiánytalan 
kérelem esetén előreláthatólag 6-8 hónapot vesz igénybe. 

A magyarországi illetékes hatóság:  
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztály 
Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály 
1056 Budapest, Váci u. 62-64. 
 

VII. Ügyfélkapu regisztráció 



Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. 
Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba 
léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. 

Az Ügyfélkapu elérhetősége: ugyfelkapu.magyarorszag.hu 

Külképviseleten intézhető ügyek: 
• első Ügyfélkapu nyitásának kezdeményezése (amit nem előzött meg online ideiglenes 

regisztráció) 
• Ügyfélkapu törlése 
• Ügyfélkapu adatok módosítása 

 
Ügyfélkapu regisztrációt bárki kezdeményezhet állampolgárságától függetlenül, ha az alábbi 
magyarországi nyilvántartások valamelyikében szerepel: 

• személyi adat és lakcímnyilvántartás (SZL), 
• központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL) vagy 
• elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldön élő természetes személyek 

nyilvántartása (3NYT). Az SZL-ben és ISZL-ben nem szereplők Ügyfélkapu 
regisztrációjára csak abban az esetben kerülhet sor, ha az ügyfél hozzájárul a 3NYT-ba 
való rögzítéshez. 
 

Az ügyintézés során aktív email cím megadása szükséges, amely címre kapja meg az ügyfél az 
első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját. 
 
Magyar állampolgárok esetében szükséges dokumentumok ügyfélkapu ügyintézéshez: 

• érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél 
• magyar lakcímkártya 

 
Külföldi állampolgárok esetében szükséges dokumentumok ügyfélkapu/3NYT ügyintézéshez: 

• érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány 
• születési anyakönyvi kivonat 
• lakcímet igazoló dokumentum 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvánnyal 
(Eszig) rendelkező állampolgárok számára lehetőség van otthonról, személyes megjelenés 
nélkül az első Ügyfélkapu-regisztráció létrehozására, amely szolgáltatáshoz az okmányszám és 
az egyszeri felhasználásra alkalmas (az okmányhoz tartozó PIN és PUK kóddal együtt átadásra 
kerülő) regisztrációs kód szükséges. Ezen adatok megadásával elektronikus úton, akár otthonról 
is végezhetnek Ügyfélkapu-regisztrációt és azzal akár azonnal elérhetnek elektronikus 
ügyintézési lehetőségeket az állampolgárok, kiváltva ezzel a korábbi személyes megjelenési 
kötelezettséget. 

A szolgáltatás igénybevételére a http://ugyfelkapu.gov.hu oldalon van lehetőség. 

VIII. Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek 
 



v Külföldi letelepedés 

2013. március elsejét követően megszűnt a három hónapon túli külföldön tartózkodás 
bejelentése, már csak végleges külföldi letelepedést lehet bejelenteni állandó magyarországi 
lakóhellyel rendelkező, de külföldön élő magyar állampolgároknak. Ennek oka az a szemlélet, 
hogy egy állampolgár életének csupán egyetlen központja lehet, az, ahol évente minimálisan 
180 napot tartózkodik, ahol él, dolgozik, tanul, adózik, egészségbiztosítást fizet, stb. A külföldi 
letelepedéssel a lakcímnyilvántartásban megszűnik a magyarországi állandó lakóhely. Egy új, 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: lakcímkártya) kerül kiállításra, melyen az 
állandó magyarországi lakcím helyett már a „külföldi cím” elnevezés szerepel. 

A letelepedéshez egy ún. külföldi letelepedési nyilatkozatot kell kitölteni (amennyiben kiskorú 
letelepedését kívánják bejelenteni, úgy a vonatkozó adatlapot a konzulátustól emailben 
kérhetik), valamint le kell adni a magyar lakcímkártyát. Ha a lakcímkártyát elvesztették, 
ellopták vagy egyéb okból nem adják le, erről írásban nyilatkozni kell. A vesztést nyilatkozattal, 
a lopást rendőrségi jegyzőkönyvvel kell alátámasztani. 

A külföldi letelepedés illetékmentes. Az új lakcímkártyát a járási hivatal a nyilvántartásba vételt 
követően haladéktalanul kiállítja és továbbítja a konzulátusra. 

A külföldi letelepedés előnye, hogy tiszta helyzetet teremt a magyarországi szervek (pl. 
adóhivatal, társadalombiztosítás) számára. A letelepedés nem érinti a magyar állampolgárságot, 
ami az eljárás után továbbra is fennmarad. 

v Nyilvántartásba való felvétel 

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy 
passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), 
kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a "kérelem külföldön élő magyar 
állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez" adatlap kitöltésére van szükség.  

További szükséges dokumentumok: 
• érvényes magyar útlevél; 
• születési anyakönyvi kivonat; 
• házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat; 
• külföldi lakcímigazolás; 
• elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal 

ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat. 
A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a 
„külföldi cím” elnevezés szerepel. A nyilvántartásba való felvétel illetékmentes. 

v Nyilvántartásba való felvétel anyakönyvezés esetén 

Külföldön történt válás hazai anyakönyvezése, névváltoztatás illetve állampolgárság igazolása 
esetén a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített 
adatlap kitöltése is szükséges, amennyiben a magyar állampolgár kérelmező nem szerepel a 



személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagyis az esetek többségében nincs lakcímkártyája). 
Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése esetén, ha mindkét szülő magyarországi 
lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül 
a nyilvántartásba, és ez esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő 
nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges. 

Anyakönyvezés esetén a nyilvántartásba való felvétel illetékmentes. 

v Külföldi letelepedés elektronikus úton történő bejelentése 

Ügyfeleink a külföldi letelepedési nyilatkozatot Ügyfélkapun keresztül is benyújthatják a 
Központi Okmányiroda felé. Az Ügyfélkapu regisztráció személyesen kérhető a Konzulátuson. 

Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lakcímkártyájukat a letelepedés elektronikus 
bejelentése esetén is kötelesek leadni – postai úton, vagy személyesen - a külképviseleten, vagy 
a kiválasztott járási hivatalban. A Webes ügysegéd felületén kell megjelölniük, hogy a 
külképviseleten vagy a járási hivatalnál adják le személyesen az okmányt. Az okmány leadására 
törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van. 

Kérjük, amennyiben úgy döntenek, hogy az elektronikus bejelentés után postai úton küldik meg 
Konzulátusunkra a lakcímkártyájukat, akkor az okmányhoz egy kísérőlevelet is mellékeljenek, 
amelyben röviden leírják az okmány megküldésének okát. 

v Külföldi lakcímváltozás elektronikus úton történő bejelentése  

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is 
kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra 
is a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A külföldi lakcím módosításához a „kérelem a külföldön 
élő magyar állampolgár adatainak módosításához" adatlapot kell kitölteni. A kérelem 
beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges. 

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelyének változását a Webes ügysegéd 
alkalmazásával is bejelentheti az ügyben elsőfokú hatóságként eljáró Hivatal felé. 
Természetesen az új ügyintézési lehetőség mellett az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra 
is mód van a külföldi lakcím megváltozásának a konzulnál történő bejelentésére. 

Webes ügysegéd: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/webesugyseged.html 

A bejelentés során a Webes ügysegéden az ügyfélnek az azonosításhoz és a bejelentéshez 
szükséges alábbi adatokat kell megadnia: 

• természetes személyazonosító adatait, 
• személyi azonosítóját, 
• magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát vagy magyar állampolgárságát 

igazoló okmányának számát, 
• új külföldi lakóhelyét, valamint 



• a bejelentés időpontját. 

A külföldi lakóhely személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő nyilvántartásba vétele a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bekezdésére figyelemmel huszonegy nap. A külföldi 
lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről a Hivatal értesíti az ügyfelet. 

 

A külföldi lakóhely változásának bejelentése okán a lakcímigazolvány cseréjére nem kerül sor; 
az eljárás illetékmentes. 

IX. Közjegyzői tevékenység 

A Főkonzulátus konzuli osztálya az alábbi tényekről vagy állapotról állíthat ki konzuli 
tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”): 

v névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen 
megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja 
alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése) 

v a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése) 
v a konzuli osztály által készített fordításról, az ügyfél által bemutatott fordítás 

helyességéről (fordítás hitelesítése) 
v magyar állampolgár életben létéről. (életbenléti igazolás, adategyeztetés) 

Apostille 

Amennyiben Ön nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretne hitelesíteni, hanem egy magyar 
irat németországi felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor nem 
konzuli hitelesítésre, hanem apostille-ra van szüksége! Magyar iratra az apostille-t az illetékes 
magyar hatóság (Külügyminisztérium, Igazságügyi Mnisztérium, Közjegyzői Kamara), német 
okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes német hatóság állítja ki.  

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet tehát, hogy főkonzulátusunk konzuli osztálya az apostille 
kiállítására nem illetékes! 

X. Halottszállítás Magyarországra 

Amennyiben egy Németországban elhunyt személy földi maradványait szeretnék szállítani 
Magyarországra, ehhez halottszállítási engedély szükséges, amelyet a főkonzulátus konzuli 
osztálya állít ki. 

A magyar diplomáciai vagy konzuli képviselet az alább felsorolt iratok bemutatását követően 
tudja kiállítani a halottszállítási engedélyt: 

• a temetkezési vállalkozó igazolása (a holtest és koporsó előkészítéséről) 



• a magyarországi temető befogadói nyilatkozata. 
• a koporsó szállításának módja, a szállítási útvonal, a magyarországi belépési 

határállomás neve. 
• a magyarországi ügyintéző vagy rokon neve. 
• orvosszakértői igazolás a halál okáról (nem fertőző betegség) 
• halotti anyakönyvi kivonat  
• Leichenpass (az Egészségügyi Hivataltól kérhető ki). 

Tisztelt Ügyfeleink! A földi maradványok határon történő átszállítása, és különösen a fent 
említett iratok beszerzése nagy tapasztalatot és szaktudást, illetve nyelvtudást igénylő feladat. 
Javasoljuk, hogy a halottszállítást egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező temetkezési 
vállalatra bízzák. A nemzetközi halottszállítók számára nem jelent problémát a külföldi iratok 
beszerzése, és a konzuli osztállyal is kiváló munkakapcsolatban vannak, így biztosítva a 
zökkenőmentes, pontos ügyintézést. Vegyék figyelembe, hogy a magyar temetkezési vállalat 
munkatársának többszöri kiutazása jelentős többletköltséget okoz! 

A halottszállítási engedélyt soron kívül állítjuk ki, de kérjük, a gyors ügyintézés érdekében előre 
jelezzék, hogy mikor várható személyes megjelenésük a konzuli osztályon és lehetőleg előre 
küldjék át faxon vagy emailen az engedély kiállításához szükséges dokumentumokat, hogy az 
engedélyt előre ki tudjuk állítani. 

A halottszállítási engedély kiállításának díjtétele 35 EUR.  

A hamvak korlátozás nélkül hazaszállíthatók Magyarországra, de az urnát feltétlen le kell 
záratni. A postai küldeményként feladott urnát a temető vagy az átvevő címére kell küldeni. A 
halotti anyakönyvi kivonat egyik példányát célszerű a küldeményhez csatolni. A hamvakat 
tartalmazót urna akár poggyászként is hazaszállítható. A magyar diplomáciai vagy konzuli 
képviseletektől nem kell engedélyt kérni a hamvak urnában történő hazaszállításához. 

Itt szeretnénk továbbá felhívni szíves figyelmüket, hogy magyar állampolgár külföldön 
bekövetkezett halálesetét Magyarországon is anyakönyvezni kell. 

 

 


