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Kérelem 

anyakönyvi kivonat kiállítása iránt 

 

A kérelmező adatai 

Családi és utóneve:  
 

 

Születési helye: 
 

 

Születési ideje: 
 

 

Személyi azonosítója:  _ - _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ 
 

Ügyfélminőség  

 
 saját ügyében 

 törvényes képviselőként 

 meghatalmazottként (meghatalmazást csatolni szükséges) 

 közvetlen hozzátartozóként1 (halotti anyakönyvi kivonat esetében) 

  jogos érdekből (jogos érdeket igazoló okiratot csatolni szükséges) 

 egyéb 

Állandó lakóhelye:  

 

 

Személyazonosító okmányának: 

típusa2:   

okmányazonosítója:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

Elérhetősége: _______________@_______________e-mail címe, 

_______________________________________telefonszáma 

Anyakönyvi kivonat kiállításának célja:  

 

 anyakönyvi kivonat pótlása 

 egyéb hivatalos célra 

 egyéb személyes célra 

 külföldi szervnél történő felhasználás 

 adatváltozás miatt 

 

Anyakönyvi kivonat kézbesítése: 

 

személyes átvétel                                    kérelmező lakcímére                           meghatalmazott lakcímére      

 

  

                                                           
1 Hozzátartozó: Házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostohagyermek, nevelt gyermek, örökbefogadó, a 
mostohaszülő, nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona, házastárs 
testvére, testvér házastársa. 
2 A polgár személyazonosságát - a személyazonosító igazolványon túl - az érvényes útlevél vagy a kártyaformátumú vezetői 
engedély igazolja. 
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3 Az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikusan a 
http://mosonmagyarovar.hu/websites/www.mosonmagyarovar.hu/files/Adatvedelem link alatt. 

Az anyakönyvi esemény adatai 
Az anyakönyvi esemény típusa 

 Születés  

 Házasságkötés  

 Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése  

 Haláleset  

Születési anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén az anyakönyvezett személy/esemény adatai 

Születési neve:  

Születési helye (Budapest esetén kerület is):  

Születési ideje:  

Anyja születési neve:  

Házasági anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén az anyakönyvezett személyek/esemény adatai 

Férj születési neve:  

Férj születési helye (Budapest esetén kerület is):  

Férj születési ideje:  

Feleség születési neve:  

Feleség születési helye (Budapest esetén kerület is):  

Feleség születési ideje:  

Házasságkötés helye (Budapest esetén kerület is):  

Házasságkötés ideje:  

Bejegyzett élettársi kapcsolatról (BÉT) szóló anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén az 
anyakönyvezett személyek/esemény adatai 

Egyik fél születési neve:   

Egyik fél születési helye (Budapest esetén kerület is):  

Egyik fél születési ideje:  

Másik fél születési neve:  

Másik fél születési helye (Budapest esetén kerület is):  

Másik fél születési ideje:  

BÉT helye (Budapest esetén kerület is):  

BÉT ideje:  

Halotti anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem esetén az anyakönyvezett személy/esemény adatai 

Házassági neve:  

Születési neve:  

Születési ideje:  

Haláleset helye (Budapest esetén kerület is):  

Haláleset ideje:  

 
 

Jelen kérelmem aláírásával hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 

tárolt adataim felhasználásához, valamint kijelentem, hogy a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal mindenkor 

hatályos – vonatkozó – adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem. 3 

Kelt: Mosonmagyaróvár, 20    év                      hónap            napján 

                                                                                                                          _______________________________ 

     kérelmező / meghatalmazott aláírása 

http://mosonmagyarovar.hu/websites/www.mosonmagyarovar.hu/files/Adatvedelem

