
 
Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám 

 

 

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: ………………………………………………………………………………………………..  

Szü letési családi neve: …………………………………………………………………………………………  

Szü letési utóneve: ……………………………………………………………………………………………...  

Szü letési helye: ………………………………… (ország) ………………………………………...(település) 

Személy i 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: ………………………………………………………………………………………………..  

Szü letési családi neve: …………………………………………………………………………………………  

Szü letési utóneve: ……………………………………………………………………………………………...  

Szü letési helye: ………………………………... (ors zág) …………………………………………(település) 

Személy i 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 .  ……………………………  ………………………  …………………………  ………………………  

4 .  ……………………………  ………………………  …………………………  ………………………  

 
A kérelem indoklása: 

…………………………………………………………………………………………………………………..   
…………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
  

Kijelentem, hogy születési vagy házassági nevem megváltoztatását, szüleim születési nevének megváltoztatását 
a belügyminiszter/ igazságügyi és rendészeti min iszter …………………….. évben, …………………… s zámon  
……………………………………………………………… 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: …………………………………………………………………….   
- hozzájáru ló nyilatkozat : …………………………………………………………………………………...   

 
A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgársága igazolására alkalmas ok mányának  

- 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 igazo lta)   
- honosítási, visszahonosítási okiratának s záma: …………………………………………………………..  

 
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 igazo lta)   
- honosítási, visszahonosítási okiratának s záma: …………………………………………………………..  

 
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 igazo lta)   
- honosítási, visszahonosítási okiratának s záma: …………………………………………………………..  

 
 
Kelt : ………………………….., ………………..év ………………………..hó ………….nap  
 
 
A kérelmezők aláírása: Hozzájárulók neve és aláírása: 
 
…………………………………………………………… …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………… 
 
 
 
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: ……………………………………………………………………………………………….. 

Szü letési családi neve: …………………………………………………………………………………………  

Szü letési utóneve: ……………………………………………………………………………………………...  

 

Személyazonosításra és magyar állampolgársága igazolására alkalmas ok mányának  

- 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 igazo lta)   
- honosítási, visszahonosítási okiratának s záma: …………………………………………………………..  

 

A gyermek (gondnokolt, gyámolt) személyi adatai:  

 

Szü letési családi neve: …………………………………………………………………………………………  

Szü letési utóneve: ……………………………………………………………………………………………...  

Szü letési helye: ………………………………… (ország) ………………………………………...(település) 

Személy i 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 útlevé llel igazo lta)   
- honosítási, visszahonosítási okiratának s záma: …………………………………………………………..  

 

 

A kérelem indoklása: 
…………………………………………………………………………………………………………………..   
…………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..  

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

belügymin iszter/ 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: ………………………………………………………………………….  …………………………….  
- képviselet igazolására szolgáló okirat: …………………………………………………………………….   
- hozzájáru ló 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 IM 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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