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ILLETÉKMENTES 

 

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA  

IRÁNTI KÉRELEM 
 

A 2010. ÉVI I. TÖRVÉNY 4. § (7), 12. §. ÉS 73. § (5) BEK.  

ÉS AZ 1990. ÉVI XCIII. TV. 33. § (2) 5. ALAPJÁN 
 

 

Kérelmező személy adatai: 

Családi és utóneve: ................................................................................................................................  

Születési név: .........................................................................................................................................  

Születési hely, idő: .................................................................................................................................  

Lakcíme: ................................................................................................................................................  

Személyi szám (lakcímkártyán található):.........................................................................................  

Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): ................................................................................................  

Ügyfélminőség: az anyakönyvi kivonatot az alábbi minőségben kérem: (megfelelőt jelölje) 

 saját ügyben  meghatalmazottként 

 törvényes képviselőként  egyéb (pl. hivatalos eljáró) 

 hozzátartozóként 

Személyazonosító okmányának típusa (megfelelőt jelölje): 

 személyi igazolvány  jogosítvány  útlevél 

 

A személyazonosító okmány adatai (az okmány elülső és hátsó oldalán található): 

Okmányazonosító száma: ......................................................................................................................  

Kiállító hatóság megnevezése: ...............................................................................................................  

Érvényességi idő: ...................................................................................................................................  

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilván-tartásban tárolt 

adataim felhasználásához. 

Az anyakönyvi kivonat kiállításának célja: .......................................................................................  

Az elkészült kivonat átvételének módja:   

 személyesen  

 postai úton (az alábbi címre: ............................................................................................................. ) 

Érkezett: ...........................................  

Érkeztető szám: ................................  

Ügytípus/Jelleg: ................................  

Ügyintéző: ........................................  



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét magánszemélyeknek az E-papír 

szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://epapir.gov.hu/ Ez alapján a nyomtatványt ügyfélkapus belépést 

követően az E-papír szolgáltatás igénybevételével bármikor be lehet küldeni, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet 

leadni Polgármesteri Hivatalban. 

Anyakönyvi kivonatot elektronikus űrlap kitöltésével is lehet kérni az ELÜGY (OHP) felületen, melynek elérhetősége: https://ohp-

20.asp.lgov.hu/nyitolap    

Az anyakönyvi esemény adatai, amelyről kivonatot szeretne kiállítatni: 

 

Milyen anyakönyvi kivonatra van szüksége? (a megfelelőt jelölje) 

  születés   

  házasságkötés  

  haláleset 

  BÉT 

 

A születés vagy házasságkötés vagy haláleset helye és ideje: 

 

 

 

 

 

Az anyakönyvezett személy adatai: 

 

születési családi és utóneve:  

 

 

születési helye és ideje: 

 

 

anyja születési neve: 

 

 

 

 

Hódmezővásárhely, 20……………... 

 

  …………………………………………. 

  kérelmező aláírása  

 

 

 

 

 

 
 

Anyakönyvvezető tölti ki: 

EAK azonosító: 

 

 

Anyakönyvi kivonat száma: 

 

 

 

 
 

 

A kivonatot átvettem:………………………………………………………………… 
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