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KÉRELEM 
anyakönyvi kivonat kiállítása iránt 

 

 

Kérelmező adatai 

Családi és utóneve:  ....................................................................................................................  

Születési helye:  ..........................................................................................................................  

Születési ideje:  ...........................................................................................................................  

Személyi azonosítója (nem kötelező):  .......................................................................................  

 

Ügyfélminőség: 

- saját ügyében 

- törvényes képviselőként 

- meghatalmazottként 

- egyéb: halotti anyakönyvi kivonatot közvetlen hozzátartozóként kérem 

  halotti anyakönyvi kivonatot jogos érdekből, hivatalos eljáróként kérem 

 

Lakcíme:  ....................................................................................................................................  

Személyazonosító okmányának 

típusa: ....................................................................................................................................  

okmányazonosítója:  ..............................................................................................................  

kiállító hatóság megnevezése:  ..............................................................................................  

érvényességi ideje:  ................................................................................................................  

Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):  ...................................................................................  

 

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban 

tárolt adataim felhasználásához.  

 

Az anyakönyvi kivonat kiállításának célja:  ..........................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Az anyakönyvi kivonat kézbesítése: 

 

személyes átvétel 

 

Az anyakönyvi esemény adatai 

 

Az anyakönyvi esemény típusa 

 

születés                   házasság                haláleset                 bejegyzett élettársi kapcsolat 

 

  



Születési anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén az anyakönyvezett személy/ 

esemény adatai 

Születési neve:  ........................................................................................................................... 

Születési helye (Budapest esetén kerület is):  ............................................................................ 

Születés ideje:  ............................................................................................................................ 

Anyja neve:  ............................................................................................................................... 

Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén az anyakönyvezett 

Feleség születési neve:  .............................................................................................................. 

Születési ideje:  ........................................................................................................................... 

Férj születési neve:  .................................................................................................................... 

Születési ideje:  ........................................................................................................................... 

Házasságkötés helye (Budapest esetén kerület is):  ................................................................... 

Házasságkötés ideje:  ................................................................................................................. 

Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén az anyakönyvezett személy/ 

esemény adatai 

Születési neve:  ........................................................................................................................... 

Házassági neve:  ......................................................................................................................... 

Születési ideje, helye (Budapest esetén kerület is):  ................................................................... 

Haláleset ideje:  .......................................................................................................................... 

Bejegyzett élettársi kapcsolatról (BÉT) szóló anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem 

esetén az anyakönyvezett személyek/ esemény adatai 

Egyik fél születési neve:  ............................................................................................................ 

Születési ideje:  ........................................................................................................................... 

Másik fél születési neve:  ........................................................................................................... 

Születési ideje:  ........................................................................................................................... 

BÉT helye (Budapest esetén kerület is):  ................................................................................... 

BÉT ideje:  ................................................................................................................................. 

Budapest, 202 …………………………… hónap ……. nap 

……………………………………………….. 

kérelmező/ meghatalmazott aláírása 
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