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Kérelem 

anyakönyvi hatósági 

bizonyítvány kiállítása iránt 

 

Szerv azonosítója: 149420 

Szerv megnevezése: 
Ságvári Közös Önkormányzati 

Hivatal 

Eljáró ügyintéző: 
Szücs Zsuzsanna - 

Anyakönyvvezető 

Ügyintéző elérhetősége: 
tel: 84/580-022/15 mellék 

e-mail: szocial@sagvar.hu 

Iktatószám:  

EAK ügyazonosító:  

 

 

Kérelmező adatai 

A természetes személy kérelmező adatai 

Családi neve:   

Utóneve(i):  

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Személyi azonosítója: (nem 

kötelező) 
 

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Ügyfélminőség (saját 

ügyében jár el, hozzátartozó1, 

meghatalmazott, egyéb): 

 

Lakcíme:   

Személyazonosító okmányának: 

típusa:  

okmányazonosítója:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

Elérhetősége: __________________________________________  címe, 

_______________ telefonszáma 

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban 

tárolt adataim felhasználásához.  

_____________________________________  

kérelmező aláírása 

A nem természetes személy kérelmező adatai 

Neve:  
Székhelye/ telephelye:  
Képviselő neve:  
Képviselő lakcíme:  

                                                           
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. 
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Az anyakönyvezett személy adatai 
(akire vonatkozóan az anyakönyvi hatósági bizonyítvány kibocsátását kérik) 

Családi neve:   

Utóneve(i):  

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Az anyakönyvezett személyre vonatkozóan igazolni kívánt adat, tényállás megnevezése és 

célja: _____________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  

a bejegyzés folyószáma  

doktori cím, más tudományos fokozat  

egyes címek, rangok  

községi illetőség  

ragadványnév  

megkülönböztető betűjel  

a gyermek születésének ideje (óra)  

a gyermek vallása  

az anya vallása  

az apa vallása  

az anya életkora  

az apa életkora  

a természetes atyja neve  

a természetes atyja vallása  

a természetes atyja életkora  

a gyermek családi jogállás változása  

névadományozás ténye  

névadományozás ideje  

az anya foglalkozása  

az apa foglalkozása  

az anya lakóhelye  

az apa lakóhelye  

a bejelentő neve  

a halva születés ténye  

a férj foglalkozása  

a feleség foglalkozása  

a férj vallása  

a feleség vallása  

a férj életkora  

a feleség életkora  

a férj lakóhelye  
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a feleség lakóhelye  

a házasságkötési tanú lakóhelye  

a házasulók és a polgári tisztviselő 

házasságkötési jelentései 

 

a polgári tisztviselő neve és hivatalos 

minőségének megjelölése 

 

a bejegyzett élettárs lakóhelye  

a bejegyzett élettárs anyakönyvezés előtt viselt 

neve 

 

haláleset ideje (óra)  

elhalt állása (foglakozása)  

elhalt lakóhelye  

elhalt vallása  

halál oka  

bejegyzést bejelentő neve  

egyéb, mégpedig  

 (az anyakönyvezett igazolt adata(i)) 

 

Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány kézbesítése 2 

- személyes átvétel   

- kérelmező lakcímére   

- meghatalmazott lakcímére  
 

- egyéb címre:  

 

 

Kelt: _____________________________________  

P.H. 

 _____________________________________  

 kérelmező / meghatalmazott aláírása 

Mellékletek:  

  

A hivatal tölti ki: 

Átvétel helye, ideje:  

 

                                                           
2 Személyes átvétel vagy lakcímre történő kézbesítés esetén, a megfelelő opció jelölendő. A lakcímtől eltérő címre történő kézbesítés 
esetén a kézbesítési cím kitöltendő! 


