
 

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 
 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 

1357 Budapest, Pf. 2   Tel.: +36-1-79-55191, Fax.: +36-1-79-50364 

 
NAGYKORÚ SZEMÉLY KÉRELME 

 

Alulírott kérem születési nevem megváltoztatását. Az alábbi új név engedélyezését kérem:  

családi név:_______________________________________ utónév:_________________________________________ 

 

A kérelmező személyi adatai: 

 

Házassági neve: ______________________________________________________________________________ 

Születési családi neve:  _________________________________________________________________________ 

Születési utóneve: _____________________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________ (település), ________________________________(ország) 

Személyi azonosítója: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(ennek hiányában születési ideje: __________év ___________________hó ________nap) 

Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________________________ 

A kérelmező családi állapota
1: hajadon, nőtlen, férjes, nős, bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy 

bejegyzett élettárs 

Házasságkötésének helye, ideje: ___________________________________________________________________ 

Bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye, ideje: _____________________________________________________________ 

A névváltoztatással érintett házastársa személyi adatai: 

Házassági neve: ______________________________________________________________________________ 

Születési családi neve: __________________________________________________________________________ 

Születési utóneve: _____________________________________________________________________________ 

Születés helye: ________________________________(település), _________________________________ (ország) 

Személyi azonosítója: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(ennek hiányában születés ideje: __________év ___________________hó ________nap) 

Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________________________ 

Kiskorú gyermekeim személyi adatai: 

 
 születési családi és utóneve: születési helye: anyja születési neve: személyi azonosítója  

 (vagy születési ideje)  

1. _______________________  ___________________  ____________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2. _______________________  ___________________  ____________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

3. _______________________  ___________________  ____________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

4. _______________________  ___________________  ____________________  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

A névváltoztatást kérem engedélyezni a családi nevemet viselő kiskorú gyermekeim részére is. 

 

A névváltoztatást nem kérem engedélyezni a családi nevemet viselő kiskorú gyermekeim részére.
2
  

 

                                                 
1
 Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 

2
 Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 



 

 

 

 

A kérelem indokolása: 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

A kérelmező bejelentett lakó-, ennek hiányában tartózkodási helye: __________________________ 

______________________________________________ Tel.:_________________ E-mail címe: _________________________ 

A kérelmező levelezési címe, ahová az okiratot kéri: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

A kérelmező személyazonosításra és magyar állampolgársága igazolására alkalmas okmányának 

- típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély): __________________________________________________ 

- okmányazonosítója: _____________________________, érvényességi ideje: ________________________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _____________________________________________________ 

  (ha a magyar állampolgárságát nem személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolta) 

- honosítási, visszahonosítási okiratának száma: _________________________________________________________________ 

 

 

Kelt: _________________________________, ________ év_________________hó _______________nap 

 

 

A kérelmező aláírása:     A 14 éven felüli gyermek aláírása: 

 

_____________________________________________  __________________________________________________ 

 

Nyilatkozatok 

 

Kérelmező nyilatkozatai (a megfelelő részt jelölni kell) : 

1. Kijelentem, hogy születési vagy házassági nevem megváltoztatását, szüleim, testvérem, gyermekem születési nevének 

megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter ________________ évben 

________________________________ számon 

____________________________________________________________________ névre engedélyezte/nem engedélyezte. 

2. Kijelentem, hogy a választott születési név felvétele nem sérti a közvetlen környezetemben élő személyek 

névhasználathoz való jogát. 

________________________________ 

                       kérelmező aláírása 

 

Másik szülő nyilatkozata (ha a kérelmező a névváltoztatás hatályának kiterjesztését kérelmezi a kiskorú gyermekére): 

Alulírott______________________________________________ (szül. helye és ideje: _______________________, anyja 

születési neve: _________________________________________), aki személyazonosságát az alábbi okmánnyal 



 

igazolta:________________________________________________) hozzájárulok kiskorú gyermeke(i)m 

névváltoztatásához. 

________________________________ 

                         másik szülő aláírása 

 

Hozzájáruló személy nyilatkozata: 

Alulírott______________________________________________ (szül. helye és ideje: _______________________, anyja 

születési neve: _________________________________________), aki személyazonosságát az alábbi okmánnyal 

igazolta:________________________________________________ a névváltoztatáshoz hozzájárulok: 

 

________________________________ 

                             aláírás 

 

A kérelemben szereplő adatokat a becsatolt és bemutatott okiratokkal egyeztettem. 

 

(P.H) 

 

Kelt:………………………………………………………            ______________________________________________ 

 konzuli tisztviselő aláírása 

 

 

KIM Anyakönyvi Osztály 

20_____ év ______________________hó _________ nap 

Iktatószám: ____________________________________ 

Ügyintéző: _____________________________________ 

Mellékletek száma: _______________________________ 

Előzmény száma: ________________________________ 

 

 

 

1. 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. 

2. A házassági névviselési forma módosítása anyakönyvi eljárásban történik. 

3. 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. 
4. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető az újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől 

számított 5 éven belül.  


