KÉRELEM HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA
20 ____ év ______________________hó _________ nap
Iktatószám: ____________________________________
Ügyintéző: ____________________________________
Melléklet: _____________________________________
Előirat száma: __________________________________

_______________________________________________kérem

részemre/gondnokoltam

házassági nevem/neve megváltoztatását. Az alábbi új név engedélyezését kérem:

részére

engedélyezni

a

___________________________________

A kérelmező személyi adatai:
Házassági neve: ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Születési családi neve:
Születési utóneve:
Születés helye:

_____________________________________________________________________________

________________________________ (ország), _________________________________(település)

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

(születés ideje: __________év ___________________hó ________nap)

Anyja születési neve: __________________________________________________________________________________________

 elvált

A kérelmező családi állapota:
Házasságkötésének helye, ideje:

 özvegy

___________________________________________________________________

A volt házastárs személyi adatai:
Házassági neve: ______________________________________________________________________________
Születési családi neve:
Születési utóneve:
Születés helye:

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________(ország), _________________________________ (település)

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

(születés ideje: __________év ___________________hó ________nap)

Anyja születési neve: __________________________________________________________________________________________
A kérelem indokolása:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy születési és/vagy házassági nevem megváltoztatását a Belügyminisztérium/Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
_____________________

évben

__________________________________számon

____________________________

_______________________________________________névre engedélyezte – nem engedélyezte.
A kérelmező bejelentett lakó-, ennek hiányában tartózkodási helye:

_____________________________

______________________________________________ Tel.:_________________ E-mail cím: _____________________________
A kérelmező levelezési címe, ahová az okiratot kéri:

_____________________________________

____________________________________________________________________________
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Mellékletek:
- születési anyakönyvi kivonat/ok: ____________________________________________________________________________
- házassági anyakönyvi kivonat/ok: __________________________________________________________________________
- törvényes képviselet igazolására szolgáló okirat megnevezése: ____________________________________________________
- gondnok hozzájáruló nyilatkozata: __________________________________________________________________________
A kérelmező személyazonosító okmánya
- 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): _______________________________________________________________________
A gondnok személyazonosító okmánya
- 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): _______________________________________________________________________

Kelt: _________________________________, ________ év_________________hó _______________nap

A kérelmező aláírása:

A hozzájárulók neve és aláírása:

_____________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________________

A kérelmet _____ db melléklettel együtt elbírálás céljából felterjesztem. A kérelemben szereplő adatokat a becsatolt és
bemutatott okiratokkal egyeztettem.

(P.H.)

______________________________________________
anyakönyvvezető aláírása

1.
2.

A kérelem űrlapon a nem kívánt részt törölni kell.
A házassági névváltoztatás iránt előterjesztett kérelem illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 5/A.
alpontja alapján.
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