
PARENTAL DECLARATION /5 copy is required/ 

SZÜLŐI NYILATKOZAT /5 példányban készítendő/ 
FLIGHT DETAILS/REPÜLŐÚT RÉSZLETEI 

Date of flight/ utazás dátuma: 

Departure airport/indulási reptér: Arrival arport/érkezési reptér: 

Outgoing flight number/járatszám oda: Homecoming flight number/járatszám vissza: 

 

CHILDREN’S PERSONAL DATAS/KISKORÚAK ADATAI 

NAME/NÉV DATE OF BIRTH/ 
SZÜLETÉSI IDŐ 

NATIONALITY/ 
NEMZETISÉG 

TRAVEL 
DOCUMENT 
NUMBER/ 
UTIOKMÁNYSZÁM 

DOCUMENT 
VALIDITY/ 
ÉRVÉNYESSÉG 
 

     

     

 

ATTENDANT’S DATAS/KÍSÉRŐK ADATAI 

NAME/NÉV AFFINITY 
/ROKONSÁGI FOK 

NATIONALITY/ 
NEMZETISÉG 

TRAVEL DOCUMENT 
NUMBER/UTIOKMÁNYSZÁM 

DOCUMENT 
VALIDITY/ 
ÉRVÉNYESSÉG 

     

     

     

Phone number(s): 

 

Hereby we (as parents) declare and agree, that the above named child(ren) are allowed to travel 

together with the above named attendants, according to the above given travel parameters.  

/ Ezennel, mint szülők nyilatkozunk és engedélyezzük, hogy a fent megnevezett gyermek(ek) a 

megnevezett kísérőkkel együtt utazhat(nak) a fentebb részletesen megadott utazási paramétereknek 

megfelelően. / 

 

We strongly suggest to the attendants in any case, that they should have a copy of the child(ren)’s birth 

certificate, original identity card/passport at the time of starting the journey. 

 / Mindenképpen javasoljuk a kísérőknek, hogy minden esetben legyen náluk a velük utazó gyermekek 

születési anyakönyvi kivonatának másolata, valamint az eredeti személyi igazolvány/útlevél az utazásra történő 

jelentkezéskor. 

 

Hereby I declare, that we’ve got all the required information in connection with „children’s travelling 

with attendants”.* / Ezennel nyilatkozom, hogy „gyermekek utazása kísérővel” kapcsolatban minden szükséges 

információt* megkaptam.  

Henceforth, the Travel Agency has no responsibility in connection with this case. / A továbbiakban az 

Utazási Irodát ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. 

 

* 
Ha egy kiskorú olyan személlyel jelentkezik utazásra, akinek eltérő a családi neve a gyermek családi nevétől, igazolni kell, hogy a 

személy a kiskorú szülője vagy törvényes gyámja, vagy hogy a gyermek a szülő tudomásával, illetve engedélyével utazik. Igazolás (pl. 

közjegyző előtt tett nyilatkozat, anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, diákigazolvány stb.) szükséges mind az eltérő családnevű szülővel 

való együtt utazáskor, mind pedig kíséret nélküli utaztatás esetén, amelyet a gyermek szülője vagy nagykorú kísérője köteles bemutatni a 

jegy megvásárlásakor vagy az utazás megkezdésekor.   Forrás: www.malev.hu 

 

 

………………………………………………………………                   ………………………………………………………………. 

     Parent/Szülő                             Parent/Szülő 

 

…………………………………………………….  ………………………………………………………. 

 Test / Tanú     Test/ Tanú 

Test datas/ Tanú adatai    Test datas/ Tanú adatai 

Adress/Cím: ……………………………………………………………….           ……………………………………………………….. 

Identitiy card number/szig. szám:……………………………………  ……………………………………………………….. 

Date fo birth/ születési idő: ……………………………………………  ……………………………………………………….. 


