Hozzájáruló nyilatkozat kiskorú(ak) külföldre történő utazásához/Consent letter
for minor(s) travelling abroad

Illetékes hatóság részére/To whom it may concern,
Alulírott/Alulírottak, mint a kiskorú törvényes képviselője(i) ezúton hozzájárulok(unk) a gyermek
külföldre történő utazásához az alábbiak szerint / I(we), as the lawful person(s) with custodial
rights of the minor, hereby give my(our) consent for his/her travelling abroad as follows.
I.

Utazó kiskorúra vonatkozó információk/Information about the travelling minor:

Gyermek családi neve/Family name of the
minor:

Gyermek utóneve(i)/First name(s) of the
minor:

Születés ideje ,helye/Date and place of birth:

Állampolgárság/Nationality

Útiokmány
document:

száma/Number

of

travel

Útiokmány
kiállításának
helye
(ország,város)/Country and city where the
travel document was issued:
Útiokmányt kiállító szerv/Issuing authority of
travel document:
Útiokmány lejáratának dátuma/Expiry date of
the travel document:
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II.A., Hozzájárulok(unk), hogy a fent nevezett kiskorú egyedül utazzon az alábbiak szerint/
The above mentioned minor has my(our) consent to travel alone as follows.
Célország/Destination country:
Utazás eszköze (pl. gépkocsi)/Means of travel
(e.g. car):
Utazás időtartama/Period of travel:
(-tól-ig/from-to)

-tól/from:

 nap/day
 hó/month
 év/year
-ig/until:

 nap/day
 hó/month
 év/year
Induló járat száma/Flight
departure flight:

number

of

Érkező járat száma/Flight number of return
flight:
Külföldi
tartózkodási
residence abroad:

cím/Address

of

II.B., A fent nevezett kiskorú utazásához hozzájárulok(unk) az alább kísérővel(szülővel)/ The
aforementioned minor has my(our) consent to travel with the below mentioned
accompanying person (parent):
Kísérő személyre vonatkozó információk/Information about the accompanying person:
Családi név/Family name:

Utónév/First name(s):

Születés ideje, helye/Date and place of birth:

Útiokmány
document:

száma/Number

of

travel
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Útiokmány kiállításának helye (ország,
város)/Country and city where the travel
document was issued:

Útiokmányt kiállító szerv/Issuing authority of
travel document:

Útiokmány lejáratának dátuma/Expiry date of
the travel document:

Állampolgárság/Nationality:

Kiskorúval fennálló kapcsolat/Relationship to
the minor:

Telefonszám/Phone number:

Alulírott/Alulírottak hozzájárulok(lunk), hogy a fent nevezett kiskorú a kísérő személlyel
külföldre utazzon az alábbiak szerint / I/we hereby give my/our consent that the
aforementioned minor and accompanying person make a visit abroad as follows:
Célország/Destination country:
Utazás eszköze (pl. gépkocsi)/Means of travel
(e.g. car):
Utazás időtartama/Period of travel:
(-tól-ig/from-to)

-tól/from:

 nap/day
 hó/month
 év/year
-ig/until:

 nap/day
 hó/month
 év/year
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Induló járat száma/Flight
departure flight:

number

of

Érkező járat száma/Flight number of return
flight:
Külföldi
tartózkodási
residence abroad:

cím/Address

of

III. Hozzájáruló szülő(k), személye(k) adatai/Information about the parent(s), person(s) giving
consent
A kiskorú utazásával kapcsolatban az alább említett személy(ek) kereshetőek, akik a szülői
felügyeleti jogot gyakorolják. / Any queries regarding this consent letter can be directed at
the below mentioned person/persons exercising rights of custody over this minor:
a)
Családi név/Family name:
Utónév/First name(s):
Születés ideje, helye/Date and place of birth:
Útiokmány
document:

száma/Number

of

travel

Útiokmány kiállításának helye (ország,
város)/Country and city where the travel
document was issued:
Útiokmányt kiállító szerv/Issuing authority of
travel document:
Útiokmány lejáratának dátuma/Expiry date of
the travel document:
Állampolgárság/Nationality:
Cím/Address:
Telelfonszám/Phone number:
Email/E-mail:
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b)
Családi név/Family name:
Utónév/First name(s):
Születés ideje, helye/Date and place of birth:
Útiokmány
document:

száma/Number

of

travel

Útiokmány kiállításának helye (ország,
város)/Country and city where the travel
document was issued:
Útiokmányt kiállító szerv/Issuing authority of
travel document:
Útiokmány lejáratának dátuma/Expiry date of
the travel document:
Állampolgárság/Nationality:
Cím/Address:
Telefonszám/Phone number:
Email/E-mail:

IV. Aláírások és dátum/Signatures and date
a) Az utazáshoz hozzájáruló szülő(k), személyek aláírása/Signature of parent(s), person(s) giving
consent

név:
aláírás:

név:
aláírás:
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b) A kiskorúval együtt utazó személy aláírása/Signature of the person who is travelling with the
minor:
név:
aláírás:

Kelt/Date: ____________________________________________________________________

V. Tanúk/Witnesses
Tanú1/Witness1
Név/Name:
Cím/Address:
Személyazonosító okmány száma/Number of
ID card:
Aláírás/Signature:

Tanú2/Witness2
Név/Name:
Cím/Address:
Személyazonosító okmány száma/Number of
ID card:
Aláírás/Signature:

VI. Attachments/Mellékletek:
- szülő(k) érvényes személyazonosító igazolványának vagy útlevelének másolata/copy of valid ID
card or passport of the parent(s)
- kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolata/copy of birth certificate of the minor
- kísérő személy érvényes személyazonosító igazolványának vagy útlevelének másolata/copy of
valid ID card or passport of the accompanying person
- (bírósági) dokumentum a kizárólagos szülői felügyeleti jog gyakorlásáról/(court) document of
exercising exclusive rights of custody
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