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Kérelem 

házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat1 külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezése 

iránt 

 

Konzuli hivatal tölti ki: 

Küldő szerv 

megnevezése: 
Magyarország Nagykövetsége, London 

Küldő szerv 

ügyiratszáma: 

 

EAK ügyazonosító:  

Ügyintéző:  

Ügyintéző elérhetősége: tel: 

e-mail: 

Iktatószám:  

 

 

 

A továbbiakat a kérelmező tölti ki: 

Kérelmező 

férj/ feleség/ BÉT társ/ érintett/ egyéb kérelmező 

Családi és utóneve:  

Lakcíme:   

Elérhetősége: ___________________ @___________________ e-mail címe, 

___________________ telefonszáma 

Személyazonosságát igazoló okmányának  

típusa:  

okmányazonosítója:  

érvényességi ideje:  

kiállító hatóság 

megnevezése: 

 

 _____________________________________  

 kérelmező aláírása 

 

                                                           
1 Megfelelő rész aláhúzandó! 
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II. A házasságra vonatkozó adatok 

II/A. Házastársak adatai 

 a férj a feleség 

Egyedi elektronikus 

anyakönyvi azonosítója:  

  

Születési családi neve:   

Születési utóneve(i):   

Házasságkötés előtt viselt, 

előző házassági neve: 

  

Házassági neve a házasságkötés után 

Házassági név családi név 

része: 

  

Házassági név utónév része:   

Születési helye adatai 

település magyar 

megnevezése: 

  

település külföldi 

megnevezése: 

  

szövetségi tagállam, 

tartomány, kanton neve: 

  

ország neve:   

Magyar személyi azonosítója:   

Magyar személyi azonosító 

hiányában születési ideje (év, 

hó, nap): 

  

Apja születési családi neve:   

Apja születési utóneve (i):   

Anyja születési családi neve:   

Anyja születési utóneve (i):   
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Házasságkötés előtti családi 

állapota2: 

  

Lakóhely adatai a házasság megkötésekor 

település magyar 

megnevezése: 

  

település külföldi 

megnevezése: 

  

szövetségi tagállam, 

tartomány, kanton neve: 

  

ország neve:   

 

 

 

II/B. A házasságkötés helyére és idejére vonatkozó adatok 

Házasságkötés helye 

település magyar megnevezése:  

település külföldi megnevezése:  

szövetségi tagállam, tartomány, kanton neve:  

ország neve:  

Házasságkötés ideje (év, hó, nap):  

 

 

 

 

III. A házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt 

megszüntetésére vonatkozó adatok 

Megszüntető döntést hozó hatóság/bíróság 

neve és székhelye (település és ország 

megnevezése): 

 

A döntés száma:  

A döntés jogerőre emelkedésének időpontja:  

 

                                                           
2 Családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált 

bejegyzett élettárs, házassága megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt 
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IV. Tájékoztatás3 

Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 _____________________________________  

 kérelmező aláírása 

 

 

 

V. Kérelmező nyilatkozata 

Kérem / nem kérem a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat 

kiállítását. (a megfelelő aláhúzandó) 

 
_____________________________________  

kérelmező aláírása 
 

 

Kelt: _______________________________________________  

 

 

P.H. 

 

 

 _____________________________________  

 átvevő aláírása 

 

                                                           
3 Tájékoztattam a kérelmezőt/ügyfelet arról, hogy  

 okirat bemutatása helyett személyes nyilatkozat tehető, ha az okirat a központi anyakönyvi szerv által 

kiadott írásbeli nyilatkozat szerint nem szerezhető be külföldről. A központi anyakönyvi szerv a 

nyilatkozat megtétele előtt a külpolitikáért felelős miniszternek vagy az okiratot kiállító állam 

Magyarországra akkreditált külképviseletének az állásfoglalását kérheti. 

 más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állítása, vagy az ügy eldöntése 

szempontjából jelentős tény elhallgatása, illetve valótlan adat szolgáltatása eljárási bírság kiszabását 

vonhatja maga után, 

 a hamis-közokirat készítése, közokirat tartalmának meghamisítása, hamis, hamisított vagy más nevére 

szóló valódi közokirat felhasználása, illetve a jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy 

megszűnésére vonatkozó valótlan adat, tény vagy nyilatkozat közokiratba foglalásában való 

közreműködés közokirat hamisításnak, a jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy 

megszűnésének bizonyítása céljából hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokirat 

felhasználása magánokirat-hamisításnak minősül. 


