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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Miként anyakönyvezik a külföldön
született gyermekeket?” című , K/19660. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .
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Magyar Országgyűlés
Budapest
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Tisztelt Képvisel ő Asszony!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a z

igazságügyi miniszter úrhoz intézett, „Miként anyakönyvezik a külföldön született gyermekeket? ”

című, K/19660. számú írásbeli kérdésére - feladatkörömben eljárva - az alábbi választ adom .

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény személyi hatálya els ősorban a magya r

állampolgárokra terjed ki, függetlenül attól, hogy belföldön vagy külföldön történt a z

anyakönyvi eseményük. A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéhe z

kapcsolódó, meghatározott adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzése hazai

anyakönyvezés keretében történik .

Ennek érdekében az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmében a magyar állampolgá r

köteles kezdeményezni - többek között - gyermeke külföldön történt születésének haza i

anyakönyvezését. Az eljárást országos illetékességgel Budapest F őváros Kormányhivatala

folytatja le. Ezen kívül 2017. október 1 . napjától huszonegy külképviselet hivatásos konzuli

tisztviselője is ellát hazai anyakönyvezési tevékenységet, amennyiben a kérelmet az adot t

külképviseletnél nyújtják be .

Második kérdésével kapcsolatban a Központi Statisztikai Hivatalhoz fordultam, ahonnan azt a

tájékoztatást kaptam, hogy sem a születési statisztikába, sem a lakónépesség nyilvántartásb a

nem kerül beszámításra az, akit Magyarországon anyakönyveztek, de nem él Magyarországon .

A Központi Statisztikai Hivatal arról is tájékoztatott, hogy azoknak a számáról rendelkezik

adattal, akiket úgy anyakönyveztek, hogy külföldön születtek, de édesanyjuk magyarország i

lakcímmel rendelkezik . 2016-ban 3018 ilyen anyakönyvezési eljárás kezdődött, míg 2017-ben

3223.
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