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KÉRELEM 

születési utónév 

módosítása iránt 

(cselekvőképes nagykorú) 

Szerv azonosítója: ACLON 

Szerv megnevezése:  

Eljáró ügyintéző:  

Ügyintéző elérhetősége: 
tel: 

e-mail: 

Iktatószám:  

EAK ügyazonosító:  

 

Kérelmező adatai 

Házassági név családi név része:  

Házassági név utónév része:  

Születési családi neve:   

Születési utóneve(i):   

Születési helye:  

Személyi azonosítója (ennek hiányában):  

Születési ideje:  

Anyja születési családi neve:   

Anyja születési utóneve(i):   

Családi állapota:  

Neme:  

Állampolgársága:  

Házasságkötésének helye:  

Házasságkötésének ideje:  

Bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye:  

Bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének ideje:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Levelezési címe:  

A személyazonosításra szolgáló okmány 

típusa:  

okirat száma:  

okirat érvényességi ideje:  

kiállító hatóság megnevezése:  

Az állampolgárság igazolására szolgáló okmány 

típusa: útlevél, szig., állampolgársági 

bizonyítvány, honosítási okirat egyéb, 

mégpedig:  

 

okirat száma:  

okirat érvényességi ideje:   
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kiállító hatóság megnevezése:  

Elérhetősége: 

e-mail címe: 

 

telefonszáma: 

 

Házastárs adatai 

Házassági név családi név része:  

Házassági név utónév része:  

Születési családi neve:   

Születési utóneve(i):   

Születési helye:  

Személyi azonosítója (ennek hiányában):  

Születési ideje:  

Anyja születési családi neve:   

Anyja születési utóneve(i):   

 

Kiskorú gyermeke(i)m adatai 

1) Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Anyja születési családi neve:  

Anyja utóneve(i):  

Születési helye:  

Személyi azonosítója (vagy):  

Születési ideje:  

 

2) Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Anyja születési családi neve:  

Anyja utóneve(i):  

Születési helye:  

Személyi azonosítója (vagy):  

Születési ideje:  

 

3) Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Anyja születési családi neve:  

Anyja utóneve(i):  

Születési helye:  
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Személyi azonosítója (vagy):  

Születési ideje:  

 

4) Születési családi neve:  

Születési utóneve(i):  

Anyja születési családi neve:  

Anyja utóneve(i):  

Születési helye:  

Személyi azonosítója (vagy):  

Születési ideje:  

 

Utónév-módosítás adatai 

Utónév-módosítás típusa1
  

 utónevek sorrendjének módosítása  

 első utónév viselése  

 második utónév viselése  

 külföldi jog szerinti utónevek módosítása  

Új születési utóneve(i):  

Új házassági utóneve(i):  

Házastárs adatai 

Házassági név új családi név 

része: 

 

Házassági név új utónév 

része: 

 

Anyakönyvi kivonatra és a többnyelvű formanyomtatványra vonatkozó adatok 

Születési anyakönyvi kivonat kiállítását kérem / nem kérem.2 

Kérek / Nem kérek többnyelvű formanyomtatványt a kiállítandó születési anyakönyvi kivonathoz.3 

A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának példányszáma:  

A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának nyelve: 4 

angol 

bolgár 

cseh 

dán 

                                                 
1 A megfelelő mező jelölendő! 
2 Megfelelő rész aláhúzandó! Az anyakönyvi kivonat kiállítása díj- és illetékmentes. 
3 Megfelelő rész aláhúzandó! A többnyelvű formanyomtatvány az Európai Unió tagállamain belül felhasználható, anyakönyvi kivonathoz tartozó 

fordítási segédlet, melynek kiállítása díj- és illetékmentes. 
4 A megfelelő mező(k) jelölendő(k)! 

A többnyelvű formanyomtatvány kétnyelvű. A magyar nyelv mellett annyi tagállam hivatalos nyelve választható, amennyi példányszámban igényli a 

többnyelvű formanyomtatvány kiállítását! A többnyelvű formanyomtatvány tartalmaz egy glosszáriumot is, amely a formanyomtatvány rovat 

megnevezéseit valamennyi tagállam nyelvén tartalmazza. 
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észt 

finn 

francia 

görög 

holland 

horvát 

ír 

lengyel 

lett 

litván 

máltai 

német 

olasz 

portugál 

román 

spanyol 

svéd 

szlovák 

szlovén 

Házassági anyakönyvi kivonat kiállítását kérem / nem kérem. 5 

Kérek / Nem kérek többnyelvű formanyomtatványt a kiállítandó házassági anyakönyvi kivonathoz. 6 

A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának példányszáma:  

A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának nyelve: 7 

angol 

bolgár 

cseh 

dán 

észt 

finn 

francia 

görög 

holland 

horvát 

ír 

lengyel 

lett 

                                                 
5 Megfelelő rész aláhúzandó!  
6 Megfelelő rész aláhúzandó!  
7 A megfelelő mező(k) jelölendő(k)! 
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litván 

máltai 

német 

olasz 

portugál 

román 

spanyol 

svéd 

szlovák 

szlovén 

Gyermeke(i)m születési anyakönyvi kivonat kiállítását kérem / nem kérem. 8 

Kérek / Nem kérek többnyelvű formanyomtatványt a kiállítandó születési anyakönyvi kivonathoz. 9 

A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának példányszáma:  

A többnyelvű formanyomtatvány kiállításának nyelve: 10 

angol 

bolgár 

cseh 

dán 

észt 

finn 

francia 

görög 

holland 

horvát 

ír 

lengyel 

lett 

litván 

máltai 

német 

olasz 

portugál 

román 

spanyol 

Az anyakönyvi kivonat és a többnyelvű formanyomtatvány átvételének módja11 

                                                 
8 Megfelelő rész aláhúzandó!  
9 Megfelelő rész aláhúzandó!  
10 A megfelelő mező(k) jelölendő(k)! 
11 A megfelelő mező jelölendő!  
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- személyes átvétel  

- kérelmező lakóhelyére  

- kérelmező tartózkodási helyére  

- kérelmező levelezési címére  

- konzuli tisztviselő részére 

Konzulátus megnevezése: 

 

- kézbesítési meghatalmazott útján 

Kézbesítési meghatalmazott neve: 

Kézbesítési meghatalmazott címe: 

 

 

Egyéb nyilatkozatok 

Alulírott, _____________________________________ kijelentem, hogy a magyar nyelvet értem és beszélem / 

hogy a magyar nyelvet nem értem és nem beszélem.12  

 ________________________________  

 kérelmező aláírása 

tolmácsolás nyelve:  

tolmács házassági neve:  

tolmács születési neve:  

tolmács lakóhelye:  

tolmács tartózkodási helye:  

tolmács személyazonosításra szolgáló okmányának 

típusa:  

okmányazonosítója:  

kiállító hatóság megnevezése:  

érvényességi ideje:  

  

 

Kelt: _____________________________________  

 

 

_____________________________________  

 

kérelmező aláírása  

 

(P.H) 

 

_____________________________________  

kérelmet átvevő aláírása 

 

                                                 
„Konzuli tisztviselő részére” átvételi mód választása esetében a konzulátus címe; „kézbesítési meghatalmazott útján” átvételi mód választása 

esetében a kézbesítési meghatalmazott neve és címe adatok is rögzítendők. 
12 Megfelelő rész aláhúzandó! 


