
       

Magyarország Ottawai Nagykövetsége 

 

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 

 

 

Alulírott________________________________kérem részemre születési családi és/vagy utónevem megváltoztatását 
az alábbi új névre: 

 

Családi név:__________________________      Utónév:_____________________________(max. 2.) 
 

Kérelmező személyi adatai:  
Házassági neve:  ______________________________________________________________________________ 

Születési családi neve: __________________________________________________________________________ 

Születési utóneve: _____________________________________________________________________________ 

Születési helye:_____________________________ (ország, tagállam) ____________________________település 

Személyi azonosítója:  I__I_____I__I__I__I__ I__I__I_____I__I__I__I__I 

Személyi azonosítója hiányában születési ideje:___________ év____________________________ hó_______ nap 

Anyja születési neve: __________________________________________________________________________ 

 

Kérelmező családi állapota:____________________________________________________________________ 

Házasságkötésének helye, ideje:__________________________________________________________________ 

A névváltoztatással érintett házastárs személyi adatai: 
Házassági neve: ______________________________________________________________________________ 

Születési családi neve: _________________________________________________________________________ 

Születési utóneve: _____________________________________________________________________________ 

Születési helye: _______________________________________________________________________________ 

Anyja születési neve: __________________________________________________________________________ 

Személyi azonosítója:   I__I____I__I__I__I__I__I__I_____I__I__I__I__I 

Személyi azonosítója hiányában születési ideje: ____________év ___________________________ hó______ nap 

 

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

 

Születési családi és utóneve:      Születési helye:                   személyi azonosítója (annak hiányában születési ideje): 

 

l.__________________________________________________  I__I-I__I__I__I__I__I__I-I__I__I__I__I 

2._________________________________________________   I__I-I__I__I__I__I__I__I-I__I__I__I__I                     

3.___________________________________________ _______I__I-I__I__I__I__I__I _ I-I__I__I__I__I 

4.__________________________________________________ I__I-I__I__I__I__I__I__I-I__I__I__I__I 

 

                                                         A kérelem indokolása: 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

Belügyminisztérium  ____ évben ________számon ____________________névre engedélyezte - nem engedélyezte. 

                                                   
A kérelmező bejelentett pontos lakcíme,:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kérelmezők aláírása:                                                          Hozzájárulók neve és aláírása: 

 

____________________________________________     _____________________________________________ 

 

____________________________________________     _____________________________________________ 

 

 

Kelt:__________________________________________                      

                                      (P.H.)                                                             

                                                                                                  

 ______________________________________________                    

 konzul aláírása                                

Mellékletek: 
 

- születési anyakönyvi kivonat/ok:_________________________________________________________________ 

- házassági anyakönyvi kivonat/ok:________________________________________________________________ 

- törvényes képviselet igazolására szolgáló okirat megnevezése: _______________________________________     

________________________________________________________________________________________ 

- hozzájáruló nyilatkozat:________________________________________________________________________ 

- külföldi névváltoztatási okirat: ________________________________________________________________ 

Kérelmező személyazonosító okmányának 
- típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély): ______________________________________ 

- kiállító hatóság megnevezése: ___________________________________________________________________ 

- okmányazonosítója: __________________________________________________________________________ - 

érvényességi ideje: _________________________________________________________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________________ 

 

Kérelmező névváltoztatással érintett házastársa személyazonosító okmányának                                                                                                                                                                       

- típusa:  _____________________________________________________________________________________  

- kiállító hatóság megnevezése: ___________________________________________________________________ 

- okmányazonosítója: __________________________________________________________________________ - 

érvényességi ideje: ___________________________________________________________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________________ 

   
Kérelmező 14 éven felüli kiskorú gyermeke/i személyazonosító okmányának  

- típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél):  _____________________________________________________ 

- kiállító hatóság megnevezése: ___________________________________________________________________  

- okmányazonosítója: __________________________________________________________________________  

- érvényességi ideje: ___________________________________________________________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________________ 


