Az Adatlapot nyomtatott betűvel kell kitölteni!
ADATLAP
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (2c) és
(2d) bekezdései alapján Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
I.

Személyi adatok

Viselt (házassági) családi
neve
Utóneve(i)

Születési családi név

Utóneve(i)
Születési helye
(település/ország)
Születési ideje

év

Neme

hó

□ férfi

nap
□ nő

Anyja születési családi neve
Utóneve(i)
Családi állapota
Házasságkötés/bejegyzett
élettársi kapcsolat
létesítésének helye
(település/ország)
Anyakönyvi okirat száma

II.

Lakcím adatok

Magyarországi lakcím adat:
irányítószám___________________________________település _______ kerület
_________________________________________________ közterület neve _________ jellege
______________ házszám ________ épület ________ lépcsőház _________ emelet _____ ajtó
Szállásadó neve/szállásadói minősége/lakcíme/aláírása (jogszabályban meghatározott esetben):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2
Tudomásul veszem/vesszük, hogy a szállásadói hozzájárulás hiányában a nyilvántartásba
vételre/vételemre külföldön élő magyar állampolgárként kerül sor.
Külföldi lakcím adat:
_______________________________________lakcím (utca, házsszám, lakás száma, stb.)
___________________település ,____________________tartomány,_________________ország
_____________________ irányítószám
III.
A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) postai kézbesítését
Magyarországon □ lakóhelyemre
□ kézbesítési meghatalmazott útján kérem
kézbesítési meghatalmazott neve: _________________________________________________
lakcíme: ______________________________________________________________________
Külföldön élő Magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételem esetén az alábbi külképviseletre
kérem: ____________________________________________
IV.
Személyazonosság
igazolására
alkalmas
okmány:________________________________,
okmányazonosító (száma): __________________,érvényessége: _________________________
Személyazonosság
igazolására
alkalmas
okmány:________________________________,
okmányazonosító (száma): __________________,érvényessége: _________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom/nyilatkozzuk és aláírásommal igazolom/igazoljuk,
hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A képviseleti jogosultság igazolására
alkalmas okirat bemutatásra került.
Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___ nap
Kiskorú esetén kérjük, hogy mindkét szülő írja alá!
Kérjük, hogy a fenti mezők közül mindegyiket hiánytalanul szíveskedjen kitölteni, ellenkező esetben
hiánypótlásra szólíthatja fel az illetékes hivatal, mely az eljárás elhúzódásához és elkerülhető
kiadásokhoz vezethet! Az adatlap hiánytalan kitöltése az ÖN felelőssége.
__________________________________
(ügyfél/törvényes képviselő)

_________________________________
(ügyfél/törvényes képviselő)

ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI!
Hatóság neve: Magyarország Nagykövetsége, Dublin
Bemutatott okirat/ok: ________________________________________________
Az Adatlapon javítást végeztem/nem végeztem. (az átvevő ügyintéző szignójával látja el a javított adatot)
Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___ nap
P.H.
_________________________
ügyintéző
AZ ALÁBBI RÉSZT AZ ILLETÉKES HATÓSÁG TÖLTI KI
Az Adatlapon javítást végeztem (az ügyintéző
szignójával látja el a javított adatlapot)
Budapest,
20…………………………………………….

végeztem

nem végeztem
..........................................
Aláírás/P.H.

