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ADATLAP 
1
 

Honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező külföldön kötött 

házasságának hazai anyakönyvezéséhez  
 

 

 

I. Kérelem 

 

Alulírott (kérelmező neve) ______________________ kérem _______________ külföldön történt 

házasságának hazai anyakönyvezését. 

 

II. A házasságkötésre vonatkozó adatok 

 

A házasságkötés helye: 

 

település neve magyarul:                                                ______________________  

település külföldi neve :                ______________________  

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: 

 

 

 

 

házasságkötés után a 

házassági neve:  

 

 

 

születési helye:  

 

település név magyarul: 

település külföldi neve: 

megye, szövetségi 

tartomány, kanton stb. neve: 

ország neve:                                        

 

 

 

 

személyi azonosítója, annak 

hiányban  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 

házasságkötéskor: 

(település és az ország neve) 

 

  

apjának születési családi: 

és  

utóneve (i):  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Az Adatlapot gépírással vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni! 
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anyjának születési családi: 

és                 

utóneve (i) :  

 

 

 

 

 

 

a házastársak 

állampolgársága a 

házasságkötés időpontjában: 

  

az állampolgárságot igazoló 

okmány 

 útlevél vagy 

személyazonosító 

igazolvány  

 száma: 

 érvényességi ideje:  

 

 

 

  

  

 

 

III. Nyilatkozatok 

 

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

születendő gyermekek születési családi neve:  

___________________________________________  

 

……………………………………… ……………………………………………. 

 férj feleség 

 

2. Anyakönyvi kivonatot  kérek    nem kérek kiállítani. 

 

     Az anyakönyvi kivonatot 

 

a. ___________________________ külképviseletre kérem postázni.  

 

b. _____________________________________________________________ névre címezve    

            

        ___________________________ település, megye, ___________________________ ország  

_______________________________ utca házszám, emelet, ajtó 

__________________irányítószám alá kérem postázni. 

   

3. Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

4. Hivatkozások 

 

Amennyiben a kérelmező saját születésének  vagy gyermeke születésének  hazai 

anyakönyvezését is kéri a kérelme beadásával egyidejűleg az alábbi rovatokat kell kitölteni  

 

a gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:  

_______________________________________________________  

 

5. Amennyiben Magyarországon már történt egyéb anyakönyvi eseménye: 

 

 az előző házasságkötés helye, ideje, házastárs neve: 

            _______________________________________________________  

 a gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve: 

_______________________________________________________  

 a gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:  

_______________________________________________________  

 

 

Elérhetőség:_______________ @_______________ e-mail cím vagy _______________ telefonszám 
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Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___  nap 

 

   

___________________________                                   ___________________________  

   kérelmező kérelmező 

 

 

Kérelmező személyazonosságának  

száma:   _______________    érvényessége: _______________ 

 

 

ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI! 

 

Hivatal neve  
 ______________________  külképviselet, 

 ______________________  járási hivatal 

 ______________________  regionális igazgatóság, 

 ______________________  kormányablak, 

 

Ügyiratszám: ______________________ / ______  

 

 

Javítások (szignóval kell ellátni a javított adatot) 

Az átvevő az Adatlapon javítást végzett   

Az Adatlapon a kérelmező javítást végzett.  

 

 

Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___  nap 

 

P.H. 

 

___________________________  

            átvevő aláírása 

 

Mellékletek:  
 

 házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (amennyiben szükséges diplomáciai 

felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel) ellátva 

 

Házasság megszűnésének igazolására: 

 a házasságot megszüntető jogerős bírósági/közjegyzői/közigazgatási döntés (amennyiben szükséges 

diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel) ellátva  

 elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata (amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel 

vagy Apostille hitelesítéssel) ellátva 

 záradékolt házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel vagy 

Apostille hitelesítéssel) ellátva  

 2201/2003/ EK (Brüsszel II.) rendelet szerinti Igazolás 

 külföldi állampolgár házastárs névviselésének igazolása (amennyiben az okirat nem tartalmazza, pl. 

útlevél fénymásolata) 

Egyéb: 

 ___________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 

 


