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Hajdúszoboszló Város 

Jegyzőjének 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 

KÉRELEM SZÜLETÉSI VAGY CSALÁDI/ÉS UTÓNÉV MEGVÁTOZTATÁSÁRA 

 

I. NAGYKORÚ SZEMÉLY KÉRELME 

________________________________________________ kérem születési családi és/vagy utónevem 

megváltoztatását. Az alábbi új név engedélyezését kérem:________________________________________ 

A kérelmező személyi adatai: 

Házassági neve:__________________________________________________________________________ 

Születési családi neve:____________________________________________________________________ 

Születési utóneve:______________________________________________________________________ 

Születési helye:__________________________(ország) _______________________________ (település) 

Személyi azonosítója:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(ennek hiányában születési ideje: ____________ év ________________ hó ___________ nap) 

Anyja születési és utóneve: ________________________________________________________________ 

A kérelmező családi állapota: ____________________________________________________________ 

Házasságkötésének helye, ideje: ___________________________________________________________ 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, ideje: __________________________________________ 

A névváltoztatással érintett házastársa személyi adatai: 

Házassági neve: _______________________________________________________________________ 

Születési családi neve: _________________________________________________________________ 

Születési utóneve:______________________________________________________________________ 

Születési helye:__________________________(ország) ______________________________ (település) 

Személyi azonosítója:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(ennek hiányában születési ideje: ____________ év ________________________ hó ___________ nap) 

Anyja születési és utóneve: _______________________________________________________________ 

 

A névváltoztatást egyben kérem/nem kérem engedélyezni az alábbi kiskorú gyermekeim részére is: 

 születési családi és utóneve születési helye     anyja születési neve személyi azonosítója 

          (vagy születési ideje) 

1. _____________________    __________________   ___________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. _____________________    __________________   ___________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. _____________________    __________________   ___________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4. _____________________    __________________   ___________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

A kérelem indoklása: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy születési vagy házassági nevem megváltoztatását, szüleim születési nevének megváltoztatását a 

belügyminiszter/ igazságügyi és rendészeti miniszter __________ évben, ___________számon 

___________________________________ névre engedélyezte / nem engedélyezte. 

A kérelmező bejelentett lakó-, ennek hiányában tartózkodási helye: _ _ _ _  _____________________________ 

__________________________________ Tel:_______________ e-mail:____________________________ 

A kérelmező levelezési címe, ahová az iratokat kéri:_ _ _ _  __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Mellékletek: 

- születési anyakönyvi kivonat/ok: ________________________________________________________ 

- házassági anyakönyvi kivonat/ok: _______________________________________________________ 

- kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből: ____________________________________ 

- képviselet igazolására szolgáló okirat: ____________________________________________________ 

- hozzájáruló nyilatkozat: _______________________________________________________________ 

 

A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgársága igazolására alkalmas okmányának 

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

- kiállító hatóság megnevezése:___________________________________________________________ 

- okmányazonosítója:____________________, érvényességi ideje: ______________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________ 

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

- honosítási, visszahonosítási okiratának száma:______________________________________________ 

 

A kérelmező házastársa személyazonosításra és állampolgársága igazolására alkalmas okmányának 

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

- kiállító hatóság megnevezése:___________________________________________________________ 

- okmányazonosítója:____________________, érvényességi ideje: ______________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________ 

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

- honosítási, visszahonosítási okiratának száma:______________________________________________ 

 

A kérelmező kiskorú gyermeke/i személyazonosításra és állampolgársága igazolására alkalmas 

okmányának 

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

- kiállító hatóság megnevezése:___________________________________________________________ 

- 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 kérelmezők aláírása:      Hozzájárulók neve és aláírása: 
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_____________________________________  ________________________________ 

_____________________________________  ________________________________ 

 

 

II. KISKORÚ (KORLÁTOZOTT AN CSELEKVŐKÉPES, CSELEKVŐKÉPTELEN 

SZEMÉLY) KÉRELME 

Kérem gyermekem, gyámoltam gondnokoltam születési családi és/vagy utónevének megváltoztatását. Az 

alábbi új név engedélyezését kérem: ________________________________________________________ 

A törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) személyi adatai: 

Házassági neve: _______________________________________________________________________ 

Születési családi neve: _________________________________________________________________ 

Születési utóneve: _____________________________________________________________________ 

Személyazonosításra és magyar állampolgársága igazolására alkalmas okmányának 

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

- kiállító hatóság megnevezése:___________________________________________________________ 

- okmányazonosítója:____________________, érvényességi ideje: ______________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________ 

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

- honosítási, visszahonosítási okiratának száma:______________________________________________ 

 

A gyermek (gondnokolt, gyámolt) személyi adatai: 

Születési családi neve: _________________________________________________________________ 

Születési utóneve:______________________________________________________________________ 

Születési helye:__________________________(ország) ______________________________ (település) 

Személyi azonosítója:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(ennek hiányában születési ideje: ____________ év ________________________ hó ___________ nap) 

A gyermek (gondnokolt, gyámolt) személyazonosításra és állampolgársága igazolására alkalmas 

okmányának 

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

- kiállító hatóság megnevezése:___________________________________________________________ 

- okmányazonosítója:____________________, érvényességi ideje: ______________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________ 

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

- honosítási, visszahonosítási okiratának száma:______________________________________________ 

 

A kérelem indoklása: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy gyermekem (gondnokoltam, gyámoltam) születési családi nevének / utónevének 

megváltoztatását a belügyminiszter/ igazságügyi és rendészeti miniszter __________ évben, 

___________számon ___________________________________ névre engedélyezte / nem engedélyezte. 

 

 

A kérelmező bejelentett lak,ó- ennek hiányában tartózkodási helye: _ _ _ _  _____________________________ 

_________________________________ tel: __________________ e-mail: _____________________________ 

A kérelmező levelezési címe, ahová az okiratot kéri: _ _ _ _   _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Mellékletek: 

- születési anyakönyvi kivonat: _________________________________________________________ 

- képviselet igazolására szolgáló okirat megnevezése: _________________________________________ 

- hozzájáruló nyilatkozat: _____________________________________________________________ 

Kelt: _____________________, _______ év ________________________ hó ____________ nap 

 

Törvényes képviselő (szülők, gyám) aláírása:  Hozzájárulók neve és aláírása: 

_____________________________________  ________________________________ 

_____________________________________  ________________________________ 

Gondnokolt, gyámolt, 14 éven felüli gyermek aláírása: 

________________________________________ 

        Eljárási illeték: 

        ___________ Ft leróva 

 

A kérelmet ___ db melléklettel együtt    IRM Anyakönyvi Osztály 

elbírálás céljából felterjesztem.     20____ év ________________ hó __ nap 

A kérelemben szereplő adatokat a becsatolt és bemutatott  Iktatószám: ______________________ 

okiratokkal egyeztettem.      Ügyintéző: _______________________ 

        Mellékletek száma: _________________ 

        Előzmény száma: ___________________ 

Kelt: ________________________________ 

 

  (P.H.) 

 

_____________________________________ 
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 anyakönyvvezető aláírása 

 

1. A kéreleműrlapon a nem kívánt részt törölni kell. 

2. A névváltozás iránt előterjesztett kérelem illetéke az 1990. évi XCIII. törvény alapján 10.000 Ft, a 

változott név ismételt megváltoztatása esetén 30.000 Ft, amelyet jelen beadványra felragasztva, 

illetékbélyeg formájában kell leróni. 

3. A házassági névviselési forma módosítása anyakönyvi eljárásban történik. 

4. Ha a szükséges anyakönyvi okmányokat a kérelmező nem csatolta, illetve a kérelmet hiányosan töltötte 

ki, az iratok és adatok beszerzéséről az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium gondoskodik, s ezzel az 

eljárás időtartama is meghosszabbodik, valamint az anyakönyvi kivonat illetékét is meg kell fizetni. 


