NAGYKORÚ SZEMÉLY KÉRELME
születési családi és/vagy utónév megváltoztatására

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály
1357 Budapest, Pf. 2 Tel.: +36-1-79-55191, Fax.: +36-1-7950364

Alulírott kérem születési nevem megváltoztatását. Az alábbi új név engedélyezését kérem:
Családi név:
Utónév:
A kérelmező személyi adatai
Házassági név családi név része:
Házassági név utónév része:
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Születési helye:
Személyi azonosítója (ennek hiányában):
Születési ideje:
Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
A kérelmező családi állapota1:
Házasságkötésének helye:
Házasságkötésének ideje:
Bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye:
Bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének ideje:
A névváltoztatással érintett házastársa személyi adatai
Házassági név családi név része:
Házassági név utónév része:
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Születési helye:
Személyi azonosítója (ennek hiányában):
Születési ideje:
Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
Kiskorú gyermeke(i)m személyi adatai
1) születési családi neve:
születési utóneve(i):
születési helye:
anyja születési családi neve:
anyja utóneve(i):
személyi azonosítója (vagy):
születési ideje:
2) születési családi neve:
születési utóneve(i):
születési helye:
anyja születési családi neve:
anyja utóneve(i):
személyi azonosítója (vagy):
születési ideje:
3) születési családi neve:
születési utóneve(i):
születési helye:
anyja születési családi neve:
anyja utóneve(i):
személyi azonosítója (vagy):
születési ideje:
4) születési családi neve:
születési utóneve(i):
1

hajadon, nőtlen, házas, bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs

születési helye:
anyja születési családi neve:
anyja utóneve(i):
személyi azonosítója (vagy):
születési ideje:
A névváltoztatást kérem engedélyezni a családi nevemet viselő kiskorú gyermeke(i)m részére is.
VAGY
A névváltoztatást nem kérem engedélyezni a családi nevemet viselő kiskorú gyermeke(i)m részére.

A kérelem indokolása:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Kérelmező egyéb adatai
A kérelmező(k) bejelentett lakó-, ennek hiányában tartózkodási
helye:
Tel:
E-mail címe:
A kérelmező(k) levelezési címe, ahová az okiratot kéri:
A személyazonosításra szolgáló okmány
típusa:
okirat száma:
okirat érvényességi ideje:
Az állampolgárság igazolására szolgáló okmány
típusa: útlevél, szig., állampolgársági bizonyítvány,
honosítási okirat egyéb, mégpedig:
okirat száma:
okirat érvényessége ideje:
Kelt: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

kérelmező aláírása

14 éven felüli gyermek aláírása
Nyilatkozatok2
Kérelmező nyilatkozatai

1.

Kijelentem, hogy születési nevem megváltoztatását, szüleim, testvérem, gyermekem születési nevének megváltoztatását
az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter _______________ évben

_____________________________________ számon _____________________________________ névre
engedélyezte. / Kijelentem, hogy születési nevem megváltoztatását, szüleim, testvérem, gyermekem születési nevének
megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter _______________ évben

2

Tájékoztattam a kérelmezőt/ügyfelet arról, hogy
 okirat bemutatása helyett személyes nyilatkozat tehető, ha az okirat az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által kiadott írásbeli
nyilatkozat szerint nem szerezhető be külföldről. Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter a nyilatkozat megtétele előtt a külpolitikáért
felelős miniszternek vagy az okiratot kiállító állam Magyarországra akkreditált külképviseletének az állásfoglalását kérheti.
 más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állítása, vagy az ügy eldöntése szempontjából jelentős tény
elhallgatása, illetve valótlan adat szolgáltatása eljárási bírság kiszabását vonhatja maga után,
 a hamis-közokirat készítése, közokirat tartalmának meghamisítása, hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználása,
illetve a jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adat, tény vagy nyilatkozat közokiratba
foglalásában való közreműködés közokirat hamisításnak, a jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének
bizonyítása céljából hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokirat felhasználása magánokirat-hamisításnak minősül.

_____________________________________ számon _____________________________________ névre
nem engedélyezte. (Megfelelő rész kitöltendő.)
2.

Kijelentem, hogy a választott születési név felvétele tudomásom szerint nem sérti senki személyhez fűződő jogát,
valamint a kérelmezett név a Ptk. névviselésre irányadó rendelkezéseinek megfelel.

_____________________________________
kérelmező aláírása
Másik szülő nyilatkozata (ha a kérelmező a névváltoztatás hatályának kiterjesztését kérelmezi a kiskorú
gyermekére)
Alulírott
házassági név családi név része:
házassági név utónév része:
születési helye:
születési ideje:
anyja születési családi neve
anyja születési utóneve(i)
A személyazonosításra szolgáló okmány
típusa:
okirat száma:
okirat érvényességi ideje:
hozzájárulok kiskorú gyermeke(i)m névváltoztatásához.

_____________________________________
másik szülő aláírása
Másik szülő nyilatkozata (ha a kérelmező a névváltoztatás hatályának kiterjesztését kérelmezi a kiskorú
gyermekére)
Alulírott
házassági név családi név része:
házassági név utónév része:
születési helye:
születési ideje:
anyja születési családi neve
anyja születési utóneve(i)
A személyazonosításra szolgáló okmány
típusa:
okirat száma:
okirat érvényességi ideje:
hozzájárulok kiskorú gyermeke(i)m névváltoztatásához.

_____________________________________
másik szülő aláírása

Hozzájáruló személy nyilatkozata3
Alulírott
házassági név családi név része
házassági név utónév része(i):
születési helye:
születési ideje:
anyja születési családi neve:
3

Névváltoztatás tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú

anyja születési utóneve(i):
aki személyazonosságát az alábbi okmánnyal igazolta:
A személyazonosításra szolgáló okmány
típusa:
okirat száma:
okirat érvényességi ideje:
a névváltoztatáshoz hozzájárulok.

_____________________________________
aláírás
Eljárási illeték _______________ Ft leróva.
Anyakönyvvezető/ konzuli tisztviselő megjegyzései:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A kérelmet _______________ db melléklettel együtt elbírálás céljából felterjesztem.
A kérelemben szereplő adatokat a becsatolt és bemutatott okiratokkal egyeztettem.
(P.H)

_____________________________________
anyakönyvvezető aláírása/konzuli tisztviselő aláírása

KIM Anyakönyvi Osztály
Dátum:

20_______ év ___________ hó ________ nap

Iktatószám:
Ügyintéző:
Mellékletek száma:
Előzmény száma:

1.

2.
3.

4.

A névváltoztatás iránt előterjesztett kérelem illetéke az 1990. évi XCIII. törvény alapján 10000 Ft, a változtatott név
ismételt megváltoztatása esetén 50 000 Ft, amelyet jelen beadványra felragasztva, illetékbélyeg formájában kell
leróni.
A házassági névviselési forma módosítása anyakönyvi eljárásban történik.
Ha a szükséges anyakönyvi okmányokat a kérelmező nem csatolta, illetve a kérelmet hiányosan töltötte ki, az iratok és
adatok beszerzéséről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondoskodik, s ezzel az eljárás időtartama is
meghosszabbodik.
Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető az újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba
lépésétől számított 5 éven belül.

