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________________________________  ________________________________  
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

szándékát bejelentő fél aláírása 
tolmács aláírása 

________________________________  
jegyzőkönyvet felvevő konzul aláírása 

 

JEGYZŐKÖNYV 
bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésére irányuló szándék 

bejelentéséről 
Anyakönyvi alapirat! 

Anyakönyvi szerv azonosítója:  
Szerv megnevezése:  

EAK esemény azonosító: 
 

A jegyzőkönyvet felvevő konzul: ___________________________________________ 

 

Tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat 

Helye (településnév):  

Helyszíne:  

Időpontja: ______ év___ hó___ nap ___ óra______ perc 

A bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek adatai 
1. név: 

 
 

születési név: 
 

 

születési hely: 
 

 

születési idő: 
 

 

anyja neve: 
 

 

2. név: 
 

 

születési név: 
 

 

születési hely: 
 

 

születési idő: 
 

 

anyja neve: 
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A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándékát bejelentő fél adatai 
Egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító:  

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Születési családi neve nemzetiségi nyelven :  

Születési utóneve(i) nemzetiségi nyelven :  

BÉT létesítés előtt viselt családi neve:  

BÉT létesítés előtt viselt utóneve(i):  

BÉT létesítés előtt viselt családi neve nemzetiségi 
nyelven: 

 

BÉT létesítés előtt viselt utóneve(i)nemzetiségi 
nyelven: 

 

Születési helye:  

Születési ideje:  

Személyi azonosítója:  

BÉT létesítést megelőző családi állapota:  

Anyja születési családi neve:  

Anyja születési utóneve(i):  

Anyja születési családi neve nemzetiségi nyelven:  

Anyja születési utóneve(i) nemzetiségi nyelven:  

Apja születési családi neve:  

Apja születési utóneve(i):  

Apja születési családi neve nemzetiségi nyelven:  

Apja születési utóneve(i) nemzetiségi nyelven:  

Állampolgársága:  

Előző állampolgársága:  

Menekült vagy oltalmazott jogállása:  

Lakóhelye:  

Előző lakóhelye:  

 

 

Bemutatott/csatolt okmányok/okiratok 

Személyazonosító okmány:  

típusa:  

okmányazonosítója:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

Személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány száma: 
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Születési anyakönyvi kivonat:  

okmányazonosítója:  

EAK esemény azonosító / folyószám:  

kiállító hatóság megnevezése:  

Családi állapot igazolására bemutatott okirat:  

típusa:  

kiállító hatóság megnevezése:  

EAK esemény azonosító / folyószám:  

Személyi adat -és lakcímnyilvántartás   

Állampolgárságot igazoló okirat/ okmány:  

típusa:  

száma:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

BÉT tanúsítvány bemutatása alóli felmentés:  

iktatószáma:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

Felmentés BÉT akadály alól:  

iktatószáma:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

BÉT tanúsítvány:  

iktatószáma:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

Tolmács  

Családi neve:  

Utóneve(i):  

Lakóhelye:  

Személyi azonosító:  

Személyazonosító okmány:  

típusa:  

okmányazonosítója:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

Hozzájárulok személyi azonosítóm kezeléséhez és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt 
adataim felhasználásához.  

________________________________  

tolmács aláírása 



 
 

4 
 

Külképviselet: 
KIR szám: 
 

 

________________________________  ________________________________  
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 

szándékát bejelentő fél aláírása 
tolmács aláírása 

________________________________  
jegyzőkönyvet felvevő konzul aláírása 

 

 

Nyilatkozat 

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte akadályai elhallgatásának következményeire való 
figyelmeztetés után a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékot bejelentő fél nyilatkozik arról, 
hogy a jegyzőkönyvben megjelölt másik féllel egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak 
létesíteni, és legjobb tudomása szerint ennek törvényi akadálya nincs. 

 

Megjegyzések 

Nemzetiségi nyelven történő BÉT létesítés:  

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékot bejelentő fél bejelenti, hogy 
___________________________nemzetiségi nyelven kíván bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni. 

Közeli halállal fenyegető állapot: 

Megállapítottam egyik vagy mindkét fél közeli halállal fenyegető állapotát, az alábbi ismertetőjegyek 
alapján: ______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  

 

Alulírott nem magyar állampolgár egyik leendő bejegyzett élettárs kijelentem, hogy a magyar nyelvet 
értem és beszélem. 

________________________________  
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándékát bejelentő fél aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 

P.H. 

 


