
 

 

ADATLAP 1 
a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez  

 
I. Kérelem 
Alulírott  
 férj       
 feleség 
 meghatalmazottként eljáró ____________________________________ (név) kérem/kérjük az 

alábbi házasság anyakönyvezését. 
 
II. A házasságkötésre vonatkozó adatok 
A házasságkötés helye: 
településnév magyar megfelelője:                                   ______________________ 
településnév (idegen elnevezés):                    ______________________ 
megye, szövetségi tartomány, kanton stb. neve:            ______________________ 
ország neve:                                                                    ______________________            

A házasságkötés ideje: ______________________év ______________________ hó ____ nap 

Adatok: a férj a feleség 
születési családi neve:  

 
 

utóneve(i):  
 

 

házasságkötés előtt viselt, 
előző házassági neve: 

 
 

 

házassági neve a 
házasságkötés után: 

 
 

 

születési hely   
településnév magyar 
megfelelője: 
településnév (idegen 
elnevezés): 
megye, kanton, szövetségi 
állam vagy tartomány neve: 
ország neve:                              

 
 
 

 

személyi azonosítója, annak 
hiányában születési ideje: 

____________________ 
          
_____év ___________hó ___nap 

____________________ 
    
_____év ___________hó ___nap 

házasságkötés előtti családi 
állapota:  

 nőtlen   elvált    özvegy 
 bejegyzett élettárs  (röviden:bét.) 
 elvált  bét.  özvegy bét. 

 hajadon  elvált  özvegy 
 bejegyzett élettárs  (röviden:bét.) 
 elvált  bét.  özvegy bét. 

lakóhelye a házasság 
megkötéskor (település és 
az ország neve): 
 

  

apjának születési  
családi és utóneve (i):  

 
 

 

 
 

 

anyjának születési családi 
és                   
utóneve (i):  

 
 

 

 
 

 

                                                 
1  Az Adatlapot gépírással vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni! 



 

 

a házastársak 
állampolgársága a 
házasságkötés 
időpontjában: 

  

az állampolgárság 
igazolása  
 útlevél / 

személyazonosító 
igazolvány / SZL  

 száma: 
 érvényességi ideje:  

 
 
 

 

 
 

 

  

 
III. Nyilatkozatok 
 
1. Amennyiben a házastársak különböző házassági nevet viselnek, megegyezésük szerint a 

születendő gyermekek születési családi neve: 
___________________________________________ 

 
………………………………….……… ……………………………………………. 
 férj feleség 

 
2. Az anyakönyvi kivonatot 

 
a. ___________________________külképviseletre kérem postázni.  

 
b. _____________________________________________________________ névre címezve    

 ___________________________település, megye, ___________________________ország, 
___________________________utca házszám, emelet, ajtó 
__________________irányítószám alá kérem postázni. 

 
3. Kérelmező nyilatkozata: a magyar nyelvet értem és beszélem:  igen  nem     

        tolmácsolás nyelve: ___________________________ 
tolmács neve: ___________________________ 
személyazonosításra szolgáló okmányának megnevezése2: 
 

___________________________ 
aláírása 

 
A kérelmet  
 saját magam részére  
 mint  törvényes képviselő  
 mint meghatalmazott nyújtottam be, az eredeti példány meghatalmazást csatoltam. 
 
Meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma és érvényességi ideje:  
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Tájékoztatás 
 
A becsatolt eredeti házassági okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között 
kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.  
A tájékoztatást tudomásul vettem: 

                                                 
2  Kivéve, ha az átvevő hatóság munkatársa tolmácsol. 



 

 

    
 kérelmező 

 
 ___________________________ 

 kérelmező 
 
5. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez az anyakönyvezendő 
személy(ek) jelenlegi külföldi lakcím és családi állapot adatai3: 
 
férj: 
______________________________________________________________________ lakcím 
 
_____________________________________________________________________település 
 
___________________________ _______________________________________ tartomány 
 
__________________________  ___________ ország _____________________ irányítószám 
 
Családi állapota a nyilvántartásba vételi eljáráskor: ___________________ 
 
 
feleség: 
______________________________________________________________________ lakcím 
 
_____________________________________________________________________település 
 
_________________________ _______________________ __________________ tartomány 
 
______________________________________ ország _____________________ irányítószám 
 
Családi állapota a nyilvántartásba vételi eljáráskor: _________________ 
 
6. Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Elérhetőség:_______________@_______________e-mail cím vagy _______________telefonszám 

Személyazonosság igazolása:  személyazonosító igazolvány,  útlevél,   egyéb okmány 
száma:_______________ érvényessége: _______________ 
 
 
Kelt, ______________________, ____év _______________hó ___ nap 
 

________________________________                             _______________________________ 
                          kérelmező                                                                         kérelmező 
  
ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI! 
 
Hivatal neve: ________________________ Ügyiratszám:______________________/ ______ 
 
Javítások (szignóval kell ellátni a javított adatot) 
Átvevő az Adatlapon javítást végzett.              Kérelmező az Adatlapon  javítást végzett. 
                                                 
3  Amennyiben Magyarországon élő magyar állampolgárként kéri/kérik a nyilvántartásba vételét, a 8. pontot üresen 
kell hagyni. 
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