
 
 
 
 
 
 
 Állás: 2023 februárja 

Tájékoztató - Apostille 
 
Figyelmeztetés: Minden alábbi információ a nagykövetségnek a jelen tájékoztató elkészítésének időpontjában rendelkezésére álló 
ismeretein és tapasztalatain alapul. A lehető legkörültekintőbb eljárásmód ellenére sem garantált a teljesség és a helyesség. 

 
2019.02.16-án lépett életbe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) 

„Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén 

a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról”. 

A rendelet célja, hogy egy tagállam közokiratait, amelyet be kell mutatni másik tagállamban, ne kelljen 

ellátni apostille-vel. Az apostille és fordítás helyettesítésére ezekhez az okiratokhoz mellékelni lehet 

többnyelvű nyomtatványokat, úgy nevezett fordítási segédletet. Ezeket az okmányt kiállító hatóság állítja 

ki, adja oda, és nem kerülhet többe, mint maga az okirat. 

A többnyelvű nyomtatvány alternatívájaként az okirat tulajdonosa azonban kérheti az apostille-t is. Az 

apostille-t pecsét formájában helyezik el az eredeti okmányon. 

A Nagykövetség nem vesz részt az apostille-eljárásban. 

 

1. Magyar igazságszolgáltatási szervek okmányai 

A magyar Igazságügyi Minisztérium ad apostille-t a magyar igazságszolgáltatási szervek által kiállított 

okmányokra: 

Igazságügyi Minisztérium  
Nemzetközi Magánjogi Főosztály 
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2  

Cím: Kossuth tér 2-4, 1055 Budapest  
Tel. +36-1-795 4846,  

E-Mail: nmfo@im.gov.hu 

Nyitvatartás: kedd és csütörtök: 09.00-12.00 és 14.-16.00 óra között 
 

További tájékoztatást találnak az Igazságügyi Minisztérium honlapján: 
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-hitelesitese 

(magyar nyelven) 

 

2. Magyar közjegyzői okmányok 

Magyar közjegyzői okiratokra a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ad apostille-t:  

Magyar Országos Közjegyzői Kamara  

1087 Budapest, Strobl Alajos u. 3/b 

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 836  

Tel. +36-1-489 4880 

Fax: +36 1 356 7052 

E-Mail: mokk@mokk.hu 

Nyitvatartás: hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 9.00-12.00 óra, kedd: 9.00-12.00 és 13.00-16.00 óra 

 

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-hitelesitese


- 2 - 

További tájékoztatást találnak a Közjegyzői Kamara honlapján: 

https://mokk.hu/ugyfeleknek/apostille_ger.php (német nyelven). 

 

3. Magyar felsőoktatási bizonyítványok, diplomák és hasonló okmányok 

Felsőoktatási bizonyítványok, diplomák és hasonló okmányok esetében szükség van az Oktatási Hivatal 

előzetes hitelesítésére: 

Oktatási Hivatal  
1121 Budapest, Maros u. 19-21. 

Tel. +36-1-374 2100  
E-Mail: info@oh.gov.hu 

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8.00 - 12.00 óra/ 13.00 - 16.00 óra és péntek: 8.00-14.00 óra 
 

További tájékoztatást találnak az Oktatási Hivatal honlapján: 

https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat (magyar nyelven). 

 

4. Az összes többi magyar okmány és előzetesen hitelesített okmány esetében 

Az összes többi okmány, különösen a magyar, személyi állapotot igazoló okmányok esetében a magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya ad apostille-t. 

Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Nagy Imre tér 4, 1027 Budapest 

Tel. +36-1-458 1000,  
E-Mail: konz@mfa.gov.hu 

Szükséges az időpontegyeztetés 
 

Az eljárással kapcsolatos részletes információkat találnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli 
Főosztályának honlapján: 
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/information-on-the-legalisation-procedure-of-documents-to-be-
used-abroad (angol nyelven). 

 

5. Német okmányok esetében apostille 

2023.01.01-én az apostille-kiadás és véghitelesítés illetékességét a Szövetségi Közigazgatási Hivatalról 

átruházták a Szövetségi Külügyi Hivatalra. (BfAA). Az eljárással kapcsolatos megkereséseket a hivatal 

nyomtatványán Kontaktformular des BfAA lehet megtenni.  

 

Az okmányforgalommal kapcsolatos további információkat, a német okmányok apostille-vel való 

ellátásával kapcsolatban magyarországi felhasználásra is, itt találnak: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo/internationaler-urkundenverkehr 

 

Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége 
- Jogi és Konzuli Referatúra - 

Cím: 1014 Budapest I. kerület, Úri utca 64-66 
Postai cím: Pf. 43, H-1250 Budapest, Ungarn 

Telefon: +36 1 4883 -500 
Telefax: +36 1 4883 558 vagy 570 
E-Mail: konsulat@buda.diplo.de 

Internet: www.budapest.diplo.de 
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