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________________________________  ________________________________  

anyakönyvvezető aláírása kérelmező 1 aláírása 

 ________________________________  

 kérelmező 2 aláírása 

 

Jegyzőkönyv 

házassági névviselési forma 

módosításához 

Szerv azonosítója: ACLON London 

Szerv megnevezése: 
Magyarország Nagykövetsége, 

London 

Eljáró ügyintéző:  

Eljáró ügyintéző 

elérhetősége: 

tel: 

e-mail: 

Iktatószám:  

EAK ügyazonosító:  

 

Jegyzőkönyv készítésének  

helye:  

ideje:  

Jelen vannak:  

 ____________________________________  anyakönyvvezető 

 ____________________________________  kérelmező 1 

 ____________________________________  kérelmező 2 

Kérelmező(k) adatai 

Kérelmező 1 

Házassági név családi név része:  

Házassági név utónév része:  

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Születési helye:  

Személyi azonosítója:  

Születési ideje (év, hó, nap):  

Kérelmező 2 

Házassági név családi név része:  

Házassági név utónév része:  

Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Születési helye:  

Személyi azonosítója:  

Születési ideje (év, hó, nap):  

 

Házasság adatai 

Házasságkötés helye 

település magyar megnevezése:  

településnév külföldi megnevezése:  

szövetségi tagállam, tartomány, kanton 

neve: 

 

ország neve:  

Házasságkötés ideje:  
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________________________________  ________________________________  

anyakönyvvezető aláírása kérelmező 1 aláírása 

 ________________________________  

 kérelmező 2 aláírása 

 

Házastársak/ Volt házastársak adatai 

 Férj Feleség 

Egyedi elektronikus 

anyakönyvi azonosítója:  

  

Születési családi neve:   

Születési utóneve(i):   

Házassági név családi név 

része: 

  

Házassági név utónév része:   

Születési helye:   

Személyi azonosítója:   

Születési ideje (év, hó, nap):   

Állampolgársága:   

Anyja születési családi neve:   

Anyja születési utóneve(i):   

Anyja előző születési családi 

neve: 

  

Anyja előző születési 

utóneve(i): 

  

Apja születési családi neve:   

Apja születési utóneve(i):   

 

 

 

Házastárs(ak)/ Volt házastárs(ak) házassági névviselési formájának módosítása 

Férj 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:28. §-ban foglaltak alapján kéri 

házassági nevének módosítását a következő formában: 

____________________________________________________________________________ 

Új házassági neve 

Házassági név családi név része:  

Házassági név utónév része:  

Feleség 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:28. §-ban foglaltak alapján kéri 

házassági nevének módosítását a következő formában: 

____________________________________________________________________________ 

Új házassági neve 

Házassági név családi név része:  

Házassági név utónév része:  
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________________________________  ________________________________  

anyakönyvvezető aláírása kérelmező 1 aláírása 

 ________________________________  

 kérelmező 2 aláírása 

 

 

Kérelmező 1 nyilatkozata 

Kérem / nem kérem az új házassági nevet tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállítását. (a 

megfelelő aláhúzandó) 

 
_____________________________________  

kérelmező aláírása 

 
 

Kérelmező 2 nyilatkozata 

Kérem / nem kérem az új házassági nevet tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállítását. (a 

megfelelő aláhúzandó) 

 
_____________________________________  

kérelmező aláírása 

 
 

 

 

Kelt: ____________________________________  

 

 

P.H. 

 

 

Megjegyzés! Az elvált vagy özvegy nő volt férje nevének „né” toldatos formáját nem 

választhatja, ha a házasság fennállása idején nem viselte, vagy annak viselésétől a bíróság 

eltiltotta. 


