
ADATLAP 
külföldön felbontott vagy érvénytelenített házasság hazai bejegyzéséhez 

 

 

 

Kérem ________________________________ és __________________________________ 

külföldön felbontott / érvénytelenné nyilvánított házasságának a házassági anyakönyvbe való 

bejegyzését. 

 

A házasságkötés helye: _______________________________________________________ 

(település, kerület, ország) 

A házasságkötés ideje: ________________________________________________________ 

A házasságkötés bejegyzésének ideje Magyarországon: ______________________________ 

A házasságkötés bejegyzése ________________________________ Anyakönyvi Hivatalban 

_____________________________ folyószám alatt található. 

A házasságot jogerősen felbontó / érvénytelenné nyilvánító bíróság megnevezése és 

székhelye: __________________________________________________________________ 

  első fokú: ________________________ ügyszám: ______________________ 

  másodfokú: _______________________ ügyszám: ______________________ 

Az ítélet/határozat jogerőre emelkedésének ideje: ___________________________________ 

Az ítélet tartalma: (1) a házasság felbontása 

   (2) a házasság érvénytelenítése 

A kérelmező lakóhelye a házasság felbontása/érvénytelenné nyilvánítása iránti kérelem 

benyújtásának időpontjában: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

    

 

A férj személyi adatai: 

családi és utóneve(i): __________________________________________________________ 

születési helye: _________________________________________ (település, kerület, ország) 

születési ideje: __________________ év __________________ hónap _______________ nap 

személyazonosító jele: ________________________________________________________ 

lakóhelye külföldön: __________________________________________________________ 

      Magyarországon: ____________________________________________________ 

 

 

A feleség személyi adatai: 

családi és utóneve(i): __________________________________________________________ 

leánykori családi és utóneve(i). __________________________________________________ 

születési helye: _________________________________________ (település, kerület, ország) 

születési ideje: __________________ év __________________ hónap _______________ nap 

személyazonosító jele: ________________________________________________________ 

lakóhelye külföldön: __________________________________________________________ 

      Magyarországon: ____________________________________________________ 
 

 

Kérjük fordítsa meg a lapot! 
 

 

 

 

 



A férj _____________________________, a feleség ______________________ állampolgár. 

 

A férj magyar állampolgárságát __________________ számú ______________________ -ig 

érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal 

igazolta. * 

 

A feleség magyar állampolgárságát __________________ számú ____________________ -ig 

érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal 

igazolta. * 

 

 

Melléklet: 

- házassági anyakönyvi kivonat eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban 

- jogerős házasság felbontó/érvénytelenné nyilvánító ítélet eredetiben vagy hitelesített 

fénymásolatban 

- jogerős házasság felbontó/érvénytelenné nyilvánító ítélet hiteles magyar fordítása 

- nyilatkozat az állampolgárság megállapításához 

….. állampolgársági bizonyítvány eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban 

….. útlevél eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban 

….. személyazonosító igazolvány eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban 

 

 

Kérem az utólagos bejegyzéssel ellátott házassági anyakönyvi kivonatot _________________ 

____________________________________________________________ címre megküldeni. 

 

 

Kelt: ____________________ város _____________ év ______________ hónap ______ nap 

 

 

 

 

________________________________ 

konzul 

 

 

 

_________________________       __________________________ 

kérelmező feleség      kérelmező férj 

 

 
 

 

 

 

* Ha érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal nem 

rendelkezik, a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgársági vizsgálatra a 

Belügyminisztérium Állampolgársági Főosztályának kell megküldeni az iratokat. 

 


