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II. KISKORÚ (KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES, CSELEKVŐKÉPTELEN SZEMÉLY) 

KÉRELME 
 

 

 

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

 

Az alábbi új név engedélyezését kérem:____________________________________________________  

 

Törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) személyi adatai: 
Házassági neve: ______________________________________________________________________________  

Születési családi neve: _________________________________________________________________________ 

Születési utóneve: _____________________________________________________________________________ 

 

Személyazonosításra alkalmas okmányának 
- típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély): _______________________________________ 

- kiállító hatóság megnevezése: ___________________________________________________________________ 

- okmányazonosítója: _________________________________________________________________________ 

- érvényességi ideje:_______________________________________________________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje: _________________________________________ 

 

 

A gyermek (gondnokolt, gyámolt) személyi adatai: 

- születési családi neve: _________________________________________________________________________ 

- születési utóneve: ____________________________________________________________________________ 

- születési helye: ______________________________________________________________________________ 

- személyi azonosítója:   I__I____I__I__I__I__I__I__I____I__I__I__I__I 

  (ennek hiányában születési ideje _____________év___________________________________ hó ________ nap) 

 

A gyermek (gondnokolt, gyámolt) személyazonosító okmányának 
- típusa: (személyazonosító igazolvány, útlevél)______________________________________________________ 

- kiállító hatóság megnevezése:_____ ______________________________________________________________                                                         

- okmányazonosítója: __________________________________________________________________________  - 

érvényességi ideje: __________________________________________________________________________ 

- állampolgársági bizonyítványának száma, érvényességi ideje:__________________________________________ 

                                                               

A kérelem indoklása 
 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

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

BM____ évben _________ számon, _______________ névre engedélyezte - nem engedélyezte. 
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Kérelmező bejelentett lakó-, ennek hiányában tartózkodási helye: ________________________________________-

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mellékletek: 
 

- születési anyakönyvi kivonat: _______________________________________________________________  

- törvényes képviselet igazolására szolgáló okirat megnevezése:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________                                                          

- hozzájáruló nyilatkozat: ____________________________________________________________________    

- külföldi névváltoztatási okirat: _______________________________________________________________                                                                                                          

 

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

aláírása______________________________________        ______________ ____________________________ 

 

_____________________________________________       ___________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

gondnokolt, gyámolt, 14 éven felüli gyermek aláírása: 

____________________________________________                                                                                

 

A kérelemben szereplő adatokat a becsatolt és bemutatott okiratokkal egyeztettem. 

Mellékletek száma: ____ db                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Kelt: Tel-Aviv,    

 

 

                 

                                      (P.H.)                                                             

                                                                                                  

 ______________________________________________                    

 konzul aláírása                                

                                                                                                            

                                                                                                 

                                                                          

                                                                                                            

 
 A kérelmi űrlapon a nem kívánt részt törölni kell.   

 A névváltoztatás iránt előterjesztett kérelem illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján 10.000,- a 

változtatott név ismételt megváltoztatása esetén 20.000 Ft.. 

 A házassági név megváltoztatása anyakönyvi eljárásban történik. 

 A kérelemhez valamennyi érintett eredeti (nem fénymásolt) anyakönyvi kivonatát mellékelni kell, melyek a kért név 

engedélyezése esetén bevonásra kerülnek. 

 A hazai anyakönyvezés megtörténte előfeltétele a névváltoztatás engedélyezésének. Amennyiben a hazai anyakönyvezés 

még nem történt meg, az ehhez szükséges iratokat (Adatlap a hazai anyakönyvezéshez, valamint ennek mellékletei) is 

csatolni kell a névváltoztatási kérelemhez. 

 A névváltoztatás engedélyezése után új névre kiállított anyakönyvi kivonatot csak abban az esetben kap a kérelmező, ha 

azt a felterjesztésben külön kérik. 

 Ha kérelmező érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, vagy állampolgársági bizonyítvánnyal nem 

rendelkezik, magyar állampolgárságának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra a BM BÁH Állampolgársági 

Igazgatóságára kell megküldeni az iratokat a névváltoztatás előtt. 

 

 


