
 

 

Kiegészítő adatlap a  ___________________________ EAK ügyazonosítójú adatlaphoz / 

jegyzőkönyvhöz 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges adatok 

1 
 

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 

Férj adatai 

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Viselt (házassági) név családi név 

része: 

 

Viselt (házassági) név utónév 

része(i): 

 

Születési helye:  

Születési ideje:  

Állampolgársága:  

Neme:   

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Családi állapota:  

„Nős” családi állapot esetén a házasságkötés adatai 

Házasságkötésének helye:  

Házasságkötésének ideje:  

„Bejegyzett élettárs” családi állapot esetén a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének adatai 

Bejegyzett élettársi kapcsolata 

létesítésének helye: 

 

Bejegyzett élettársi kapcsolata 

létesítésének ideje: 

 

Külföldi lakóhelye: 1  

Személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány 

átvételének módja:2  

 

 

  

                                                           
1 Megadandó adatok: ország, tartomány, irányítószám, település, lakcím. 

Azt a külföldi címet adja meg, ahol tartózkodni fog. 
2 A hatósági igazolvány külföldi lakóhely esetén a konzuli tisztviselőnek kerül megküldésre. A konzuli tisztviselő 

a hatósági igazolványt személyesen adja át, vagy a kérelmező választása szerint külföldön postai úton, könyvelt 

küldeményként kézbesíti. 

A konzuli tisztviselő útján történő kézbesítés érdekében megadandó az átvétel helye szerinti konzulátus 

megnevezése! 



 

 

Kiegészítő adatlap a  ___________________________ EAK ügyazonosítójú adatlaphoz / 

jegyzőkönyvhöz 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges adatok 

2 
 

Kelt: 

 _______________________________________ 

 férj aláírása 

 
Személyazonosság igazolására alkalmas  

okmány: 

okmányazonosító: 

érvényessége:  

 

  



 

 

Kiegészítő adatlap a  ___________________________ EAK ügyazonosítójú adatlaphoz / 

jegyzőkönyvhöz 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges adatok 

3 
 

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele 

Feleség adatai 

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

viselt (házassági) név családi 

név része: 

 

Viselt (házassági) név utónév 

része(i): 

 

Születési helye:  

Születési ideje:  

Állampolgársága:  

Neme:   

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Családi állapota:  

„Férjes” családi állapot esetén a házasságkötés adatai 

Házasságkötésének helye:  

Házasságkötésének ideje:  

„Bejegyzett élettárs” családi állapot esetén a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének adatai 

Bejegyzett élettársi 

kapcsolata létesítésének 

helye: 

 

Bejegyzett élettársi 

kapcsolata létesítésének 

ideje: 

 

Külföldi lakóhelye: 3  

Személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány 

átvételének módja: 

 

 

  

                                                           
3 Megadandó adatok: ország, tartomány, irányítószám, település, lakcím. 

Azt a külföldi címet adja meg, ahol tartózkodni fog. 



 

 

Kiegészítő adatlap a  ___________________________ EAK ügyazonosítójú adatlaphoz / 

jegyzőkönyvhöz 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges adatok 

4 
 

Kelt: 

 _______________________________________ 

 feleség aláírása 

 
Személyazonosság igazolására alkalmas  

okmány: 

okmányazonosító: 

érvényessége:  
 


