
 
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE, LONDON 

 

35/B Eaton Place, London SW1X 8BY 
e-mail: konz.lon@mfa.gov.hu   

web: https://london.mfa.gov.hu/ 

Adatszolgáltatás állampolgárság hivatalból történő vizsgálatához/ 

Verification of citizenship for passport application 
 

Az állampolgárság megállapításához szükséges adatok/ Please provide the following information:  

 

Személyi adatok/ Personal data:  

 

Házassági neve / Your married name: ………………………………………………………….  

 

Születési családi és utóneve(i) / Full maiden name: ……..……………………………………..  

 

Neme/ Sex:  □ Férfi/ Male □ Nő/Female 
 

Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i)/ Previous name(s), if any:   

 

……………………………………………………….…………………………………………..  

 

Születési helye/ Place of birth: ……………………..(ország/country)…...……….. (város/city) 

(Budapest esetén kerület/district in case of Budapest: ............... )  

 

Születési ideje/ Date of birth: ...................év/year ....……..........hó/month ....................nap/day 

 

Felmenőire vonatkozó adatok / Ancestry:  

 

Apja családi és utóneve/ Father’s full name:....................……...……………………………… 

 

Apja születési helye/ Father’s place of birth:…….…………..…………….....(ország/ country) 

……………………………..………….…………………………………………….(város/city) 

Apja születési ideje/ Father’s date of birth:…………………................….................................. 

Apja állampolgársága(i)/ Father’s nationality: ………………………………………………… 
 

*** 

Anyja születési családi és utóneve / Mother’s maiden name:....……………………………….. 

 

Anyja születési helye/ Mother’s place of birth:….……..……………..............(ország/ country) 

……………………………..………….…………………………………….............(város/city) 

Anyja születési ideje/ Mother’s date of birth:…….…………………….................…................  

 

Anyja állampolgársága(i)/ Mother’s nationality: …….….……………………………………..  
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Családi állapot/ Marital status 

 

□ Hajadon, nőtlen / Unmarried □ Nős, férjes/ Married □ Divorced □ Widow(er)  

□ Other (please specify):………………………………………………………… 

 

Tartózkodási helyének adatai/ Your place of domicile:  

 

…………………..…………..(ország/country) ………………………….…….…..(város/city)  

 

………………(irányítószám/ postal code) ……………….…………..(utca, házszám/ address) 

 

Elérhetőség / contact details: 

 

Cím, amennyiben nem egyezik az állandó lakcímmel/ postal adress, if different:  

 

…………………………………………………………………………………........................... 

 

Telefonszám/ Phone number: ……………………………….………………………………….. 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Külföldi állampolgársága(i) / Nationality (other than Hungarian): ……………………… 

megszerzésének ideje (acquired on): …….........év/year ……..........hó/month …...........nap/day 

jogcíme/ based on :   Területen születéssel / ius soli 
 

    Leszármazással / ius sanguinis 
 

    Honosítással / naturalisation 
 

    Házasságkötéssel/ marriage 
 

    Családi jogállás rendezése / aknowledge of paternity 
 

    Egyéb / Other: ……………………………………………………… 

  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek./ The above are all true and correct.  

 

Kelt/ Signed at, on: ...................................................  

 

…………………………………. 

aláírás/ signature 
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