
 

 

 

KÉRELEM 

NÉVMÓDOSÍTÁS IRÁNT 

 

 

 

Alulírott……………………………….……………………………………... (kérelmező neve) 

……………………………………………………………...… (születési hely, idő, anyja neve) 

azzal a kéréssel fordulok a T. Címhez, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. 

törvény 20/A. §-a alapján a honosításommal, illetve visszahonosításommal együtt kérem azt, 

hogy* 

 

- saját vagy felmenőm egykori magyar családi nevét viselhessem;  

 

- több tagú születési családi nevemből egy vagy több tag, valamint a nemre utaló végződés 

vagy névelem elhagyását;  

 

- születési családi nevem magyarra fordítását.  

 

Házassági nevem: ......................................................................................................................... 

Születési nevem: ............................................................................ (családi és utónév, apai név) 

 

Az alábbi név viselésének engedélyezését kérem: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Kérelmem érinti az alábbi családtagjaim családi nevét: 

Házastársam:................................................................................................................................. 

Kiskorú gyermeke(i)m:................................................................................................................. 

 

Kérelmem alátámasztására mellékelem*: 

 

a) saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési 

anyakönyvi kivonatát;  

b) saját, illetve felmenőm családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított 

alábbi okmányt:  

- személyazonosító (személyazonossági, személyi) 

igazolvány; - magyar útlevél;  

- lakcímbejelentő lap;  
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- katonakönyv;  

- illetőségi bizonyítvány;  

- egyéb: ...............................................................................................................................  

 

c) az általam elhagyni kívánt névelem vagy végződés nyelvi jellemzőjéről, illetve a családi 

nevem fordításáról:  

- az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy 

igazolását;  

- a Magyar Tudományos Akadémia szakvéleményét;  

- a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 

szakvéleményét;  

- egyéb szakvéleményt: ....................................................................................................  

 

A kérelmező személyi adatai: 

 

Születési helye: .............................................. ideje: ............ év .............................. hó ....... nap 

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………….. 

 

A kérelem indokolása: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Tudomásul veszem, hogy: 

 

- amennyiben a Magyar Köztársaság elnöke honosítási, illetve visszahonosítási 

kérelmemet elutasítja, névmódosítási kérelmem nem teljesíthető;  

- a Belügyminisztérium az általam csatolt szakvéleményt más intézettel 

felülvizsgáltathatja.  

 

 

 

……………………………, 200… …….……hó……nap 

 

 

 

……………………………………..   ………………………………. 

 

a kérelmező 

aláírása korlátozottan cselekvőképes 

 

(törvényes 

képviselő) kérelmező aláírása 

A kérelmező aláírását hitelesítem.  

A kérelmező személyazonosságát  ……………………….. számú személyazonosító  

igazolvánnyal / letelepedési engedéllyel / tartózkodási engedéllyel igazolta. 

 



 

.................................................................... 

 

anyakönyvvezető 

 
 

*A megfelelőt szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni 

Általános tudnivalók: 

 

A honosítási és visszahonosítási eljárásban csak a születési családi név módosítható, a 

házassági név (a házastárs neve) és az utónév nem.  

 

Az anyakönyvi jogszabályok értelmében a bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel 

rendelkezı, magukat magyar nemzetiségűnek valló nem magyar állampolgárok kérhetik, hogy 

a magyar anyakönyvi bejegyzéseikben az utónevüknek megfelelő magyar utónév szerepeljen. 

Ez azonban nem névmódosítás, jelen nyomtatványt nem kell kitölteni.  

 

A névmódosítással elhagyható pl. az apai név vagy az -ová végződés. Ezen kérelmek 

alátámasztására külön igazolást nem kell csatolni.  

 

Ha családtagok közös honosítási kérelmet terjesztenek elő és a születési családi nevének 

módosítását (pl. apai név elhagyását) több családtag is kéri, a névmódosítási kérelmet 

mindazon személynek, aki névmódosítást kér, be kell nyújtania. (Minden érintett személynek 

önálló kérelem-nyomtatványt kell kitöltenie.)  

 


