
Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt 

Külföldön élő magyar állampolgárságú /nem magyar állampolgárságú ”Magyar igazolvánnyal” 

rendelkező gyermek esetén 
A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok 

bejelölésével kell válaszolni! Kitöltés előtt olvassa el a hátoldalon található tájékoztatót! 

 

I. Kérelmezőre vonatkozó adatok 

 
1. A Kérelmezőre vonatkozó adatok:  

 
  

2. Kérelmező neve:              
  

3. Állampolgársága:  4. Születéskori neve:  
  

5. Születési helye:  6. Születési ideje:     -   -    
  

7. Anyja születéskori neve:  
 

8. Lakcíme:      
 

9. Elérhetősége: Telefon:  E-mail: 

10. Magyar igazolvány száma: 

 
1.1 A Szülőre vonatkozó adatok (akkor szükséges kitölteni, ha nem a szülő a kérelmező) 

 
  

11. Szülő neve: 
  

12. Állampolgársága:  
13. Születéskori 

neve: 
 

  

14. Születési helye:  15. Születési ideje:     -   -    
  

16. Anyja születéskori neve:  
 

17. Lakcíme:      
 

18. Elérhetősége: Telefon:  E-mail: 

19. Magyar igazolvány száma: 

 

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok 

 
20. Gyermek/ek adatai, aki/k részére életkezdési letéti számla megnyitását jelen kérelem benyújtásával kérem 

a) 

Név Születési hely Születési idő 
   

              
   

Anyja születéskori neve Külföldi anyakönyvi kivonat száma: 
   

 

 
 

 
 

 

 Magyar igazolvány száma:  Állampolgárság: 

 

b) 

Név Születési hely Születési idő 
   

              
   

Anyja születéskori neve Külföldi anyakönyvi kivonat száma: 
   

 

 
 
 
 

 

 Magyar igazolvány száma:  Állampolgárság: 

 

c) 

Név Születési hely Születési idő 
   

              
   

Anyja születéskori neve Külföldi anyakönyvi kivonat száma: 
   

 

 
 
 
 

 

 Magyar igazolvány száma:  Állampolgárság: 

 

 

 

 



 

III. Jogosultság megállapításához szükséges egyéb nyilatkozatok 
 

 

21. Csatolni szükséges (Kérjük, jelölje X-szel) 

21.1. a kérelmező személyazonosító igazolványának hiteles másolatát  

21.2. a II. pontban megnevezett gyermek(ek) személyazonosító igazolványának hiteles másolatát  

 

22. Csatolni szükséges a II. pontban megnevezett nem magyar állampolgárságú gyermek(ek): (Kérjük, jelölje X-szel) 

22.1. „Magyar igazolványának” hiteles másolatát   

22.2. magyar nyelvre fordított külföldi anyakönyvi kivonatának hiteles másolatát   

 
23. Az életkezdési letéti számla megnyitásáról, valamint az évente jóváírt támogatásról postai úton értesítést kérek:  

 

igen  nem 

 

24. A II. pontban szereplő gyermek(ek) részére automatikusan képzett adóazonosító jelről adóigazolvány kiállítását kérem:  

 

igen  nem 

 

25. Az adóigazolvány kézbesítését és az életkezdési letéti számlával kapcsolatos postai küldeményeket a 8. pontban megjelölt lakcímtől 

eltérően, az alábbi címre kérem:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kelt,…………………………………év…………………………..hó………..nap 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

Kérelmező saját kezű aláírása                                                                                                             

 

 

Tájékoztató a fiatalok életkezdési támogatására vonatkozó szabályokról 

1. A 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekekre vonatkozóan az életkezdési letéti számla megnyitása a családok 

támogatásáról szóló törvény szerinti anyasági támogatás megállapítanak eljárásán kívül jelen kérelemben kezdeményezhető. A 

Magyar Államkincstár az életkezdési letéti számlán tartja nyilván az életkezdési támogatás összegét. 

2. A kérelemhez csatolni kell a gyermek(ek) és a  kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának 

hiteles másolatát.  

3. A nem magyar állampolgárságú és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” 

rendelkező gyermek(ek) esetén a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján a nevére kiadott 

„Magyar igazolvány”, valamint a magyar nyelvre fordított külföldi anyakönyvi kivonat hiteles másolatát is csatolni kell. 

4. A kérelmet a II. pontban szereplő gyermek(ek) szülője vagy más törvényes képviselője nyújthatja be. Örökbefogadó szülő által 

benyújtott kérelem esetén csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát. Gyám által benyújtott 

kérelem esetén csatolni kell a gyámkirendelő határozat másolatát. 

5. A kérelem benyújtható személyesen a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjénél, valamint a Magyar Államkincstár 

ügyfélszolgálatain, vagy postai úton a Magyar Államkincstár 1081 Budapest Fiumei út 19/A postacímre. 

6. Hiteles fordításnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített, illetve az általa vagy az illetékes külképviselet által 

felülhitelesített fordítás minősül. 

7. Az okirat másolata hitelesnek minősül, ha azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 

törvény (Kjtv.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy a másolatot az okirat kiállításának 

helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése 

hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. 

 

Kitöltési Útmutató 

 

 1. ponthoz: A kérelmezőre vonatkozó adatokat kérjük kitölteni. 

2-7. pontokhoz: A személyazonosításra szolgáló dokumentumban szereplő adatokkal egyezően kell kitölteni. 

8. ponthoz: A kérelmező lakcímeként azon címet kell feltüntetni ahova a küldemény postai úton kézbesíthető. 

9. ponthoz: Nem kötelező kitölteni. 

10. ponthoz: Magyar igazolvány alatt a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar 

igazolványt” kell érteni. 

Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező nem magyar állampolgár és a fentiek szerinti „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik, 

továbbá a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti 

állampolgárságtól való megfosztással járna. 

11-16. pontokhoz: A személyazonosításra szolgáló dokumentumban szereplő adatokkal egyezően kell kitölteni. 



17. ponthoz: A lakcímet csak akkor kell kitölteni, ha nem egyezik meg a kérelmező lakcímével. 

18. ponthoz: Nem kötelező kitölteni. 

19. pontokhoz: Magyar igazolvány alatt a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar 

igazolványt” kell érteni. 

Csak akkor kell kitölteni, ha a  szülő nem magyar állampolgár és a fentiek szerinti „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik, továbbá a 

lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól 

való megfosztással járna. 

20. ponthoz: A külföldi anyakönyvi kivonat számát, a magyar igazolvány számát (lásd. a 10. és 19. ponthoz fűzött magyarázatot) és 

az állampolgárságot csak akkor kell feltüntetni, ha a  gyermek nem magyar állampolgárságú. 

21. ponthoz: A csatolt iratokat X-szel kell jelölni.  

22. ponthoz: Csak nem magyar állampolgárságú gyermek(ek) esetén kell kitölteni. Magyar igazolvány alatt a szomszédos 

államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolványt” kell érteni. A csatolt iratokat X-szel kell jelölni. 

23-24. pontokhoz: A választ aláhúzással kell jelölni. 

25. ponthoz: Kérjük kitölteni, amennyiben a postai küldeményeket a lakcímtől eltérő kézbesítési címre kéri. 


