Kérelem
anyakönyvi kivonat kiállítása
iránt

Szerv azonosítója:
Szerv megnevezése:
Eljáró ügyintéző:
Ügyintéző elérhetősége:

tel:
e-mail:

Iktatószám:
EAK ügyazonosító:
A kérelmező / meghatalmazott adatai1
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:
Személyi azonosítója:

(nem

kötelező)

Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
Ügyfélminőség
(saját
ügyében jár el, hozzátartozó2,
meghatalmazott, egyéb):
Lakcíme:
Személyazonosító okmányának:
típusa:
okmányazonosítója:
kiállító hatóság megnevezése:
érvényességi ideje:
Elérhetősége:
_______________

@_______________
e-mail
címe,
_______________ telefonszáma
Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban
tárolt adataim felhasználásához.
_____________________________________

kérelmező aláírása
Az anyakönyvi esemény adatai
Az anyakönyvi esemény típusa
Születés
Házasságkötés
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
Haláleset
3

Az anyakönyvi
helye:
Az anyakönyvi
ideje: 4

esemény
esemény

Az anyakönyvezett személy adatai5
Egyedi
elektronikus
anyakönyvi azonosító:
1

Születési családi neve
Születési utóneve(i)
Ha rendelkezésre áll:
Előző születési családi neve:
Előző születési utóneve(i):
Házassági név családi név
része:
Házassági név utónév része:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
Ha rendelkezésre áll
Anyja előző születési családi
neve:
Anyja
előző
születési
utóneve(i):
A feleség / az anyakönyvezett egyik fél / az elhalt adatai 6
Egyedi
elektronikus
anyakönyvi azonosító:
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Ha rendelkezésre áll:
Előző születési családi neve:
Előző születési utóneve(i):
Házassági név családi név
része:
Házassági név utónév része:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
Ha rendelkezésre áll
Anyja előző születési családi
neve:
Anyja
előző
születési
utóneve(i):

2

A férj / az anyakönyvezett másik fél / a túlélő házastárs adatai6
Egyedi elektronikus anyakönyvi
azonosító:
Családi neve:
Utóneve(i):
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Ha rendelkezésre áll:
Előző születési családi neve:
Előző születési utóneve(i):
Házassági név családi név része:
Házassági név utónév része:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
Ha rendelkezésre áll
Anyja előző születési családi
neve:
Anyja előző születési utóneve(i):
Többnyelvű formanyomtatványra vonatkozó adatok
Kérek / nem kérek többnyelvű formanyomtatványt a kiállítandó anyakönyvi kivonathoz.7 (A
megfelelő rész aláhúzandó.)
A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának példányszáma:
A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának nyelve8:
angol
bolgár
cseh
dán
észt
finn
francia
görög
holland
horvát
ír
lengyel
lett
litván
máltai
német
olasz
portugál
román
spanyol
svéd
szlovák
szlovén
3

1.
2.
3.
4.
5.

Az anyakönyvi kivonat kiállításának célja9
Anyakönyvi kivonat kiadása adatváltozás miatt
Anyakönyvi kivonat pótlása
Anyakönyvi kivonat kiadása egyéb személyes célra
Külföldi szervnél történő felhasználás
Anyakönyvi kivonat kiadása egyéb hivatalos célra

Az anyakönyvi kivonat kézbesítése 10
- személyes átvétel
- kérelmező lakcímére
- meghatalmazott lakcímére
- konzuli tisztviselő részére
-

egyéb címre:

Kelt: _____________________________________
________________________________

kérelmező / meghatalmazott aláírása
Anyakönyvvezető / kormányhivatal ügyintézőjének megjegyzései:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

A kérelmet _______________ db melléklettel együtt átvettem.
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és továbbításához
Mellékletek: Meghatalmazás
Egyéb:
A kérelemben szereplő adatokat a becsatolt és bemutatott okiratokkal egyeztettem.
(P.H)
_____________________________________

anyakönyvvezető / kormányhivatal ügyintézőjének aláírása

1

Amennyiben a kérelmező nevében meghatalmazott jár el, akkor ennek az adatblokknak az adatmezőiben a meghatalmazott

adatait kell szerepeltetni.
2

Hozzátartozó: Házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostohagyermek, nevelt gyermek, örökbefogadó, a

mostohaszülő, nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona, házastárs testvére, testvér
házastársa.
3

Az az anyakönyvi esemény, amelyről a kérelmező kivonatot kér kiállítani (a megfelelő jelölendő).

4

(év, hónap, nap)

5

Születési anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén kell kitölteni.

4

6

Házassági, Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésről kiállított, vagy Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén

kitöltendő.
7

A többnyelvű formanyomtatvány az Európai Unió tagállamain belül felhasználható, anyakönyvi kivonathoz tartozó fordítási

segédlet, melynek kiállítása díj- és illetékmentes.
8

A többnyelvű formanyomtatvány kétnyelvű. A magyar nyelv mellett annyi tagállam hivatalos nyelve választható, amennyi

példányszámban igényli a többnyelvű formanyomtatvány kiállítását! A többnyelvű formanyomtatvány tartalmaz egy glosszáriumot is, amely
a formanyomtatvány rovatmegnevezéseit valamennyi tagállam nyelvén tartalmazza.
9

A megfelelő mező(k) jelölendő(k).

10

Személyes átvétel vagy lakcímre történő kézbesítés esetén, a megfelelő opció jelölendő. A lakcímtől eltérő címre történő
kézbesítés esetén a kézbesítési cím kitöltendő!

5

