Tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy egy űrlapon csak egy igény benyújtására van lehetőség. Több megkeresés benyújtása esetén, igényenként új űrlap kitöltése
szükséges. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Ügytípus
Levéltárban őrzött névváltoztatási iratokról hiteles másolat készítése
Ügytípus leírása
Magánszemély kérésére a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött, a Belügyminisztérium által keletkeztetett 20. századi, valamint
2001–2004 közötti névváltoztatási iratanyagból adott személyre vonatkozó névváltoztatási határozat, indokolt esetben névváltoztatási ügyirat
hiteles másolatának kiadása.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrizetében lévő, névváltoztatással kapcsolatos ügyiratok tartalmazzák a névváltoztatási
határozatot, amelynek alapján a névváltoztatási okiratot kiállították, valamint az ügyhöz kapcsolódó mellékleteket. A névváltoztatási határozatról,
melynek terjedelme 2–4 oldal, illetve indokolt esetben az egész ügyiratról jogosultság igazolása esetén hiteles másolat kérhető.
Az 1933. évi, valamint az 1938–2004 közötti évekből közel teljes sorozat áll rendelkezésre. Az 1897–1932, valamint az 1934–1937 közötti években
engedélyezett névváltoztatási iratok nagyrészt megsemmisültek.
Előfordulhat, hogy a hiányzó évekből a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben, valamint az illetékes önálló városi levéltárakban is
találhatók névváltoztatással kapcsolatos iratok. Az MNL megyei tagintézményei az Országos Levéltárhoz hasonlóan állítanak ki másolatot.
1897 előtti névváltoztatási ügyekre vonatkozó dokumentumok személyesen vagy megbízottja útján kutathatók az MNL Országos Levéltárában,
valamint az illetékes megyei és városi levéltárakban. A kutatással kapcsolatos kérdésekben kérjük, tekintse át genealógiai tájékoztatónkat vagy
vegye fel a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Levéltár Kutatószolgálatával!
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato#szakirodalom.
Információs Iroda (Kutatószolgálat): E-mail: info@mnl.gov.hu, Tel.: + 36-1 225 2843, +36-1 2252844
2004 utáni névváltoztatási iratokat Budapest Főváros Kormányhivatala, 2015. április 1. után lezárult névváltoztatási ügyek iratanyagát három évig
az illetékes anyakönyvi szerv őrzi.
Űrlaphoz csatolandó mellékletek
1.) Esetenként eltérő (jogcímet, illetékmentességet igazoló dokumentumok, meghatalmazás). Részletesen ld. az alábbi táblázatban!
2.) Írásos meghatalmazás abban az esetben, ha az ügyfél saját ügyeinek intézésével más személyt bízott meg és a Rendelkezési
nyilvántartásban nem tett rendelkezést.
3.) Az ügyintézést elősegítő, az ügyhöz kapcsolódó egyéb dokumentumok másolatai (amennyiben rendelkezésre állnak).

Névváltoztatás – Tájékoztató a mellékletekről az egyes esetekben:

Ki és kire vonatkozóan
kéri a névváltoztatási
irat másolatát?

Személyazonosítás
[kötelező]

természetes személy saját magára

–

természetes személy –
saját egyenesági (élő)
felmenőre (szülő,
nagyszülő, dédszülő)

természetes személy –
saját egyenesági
(elhalálozott) felmenőre
(szülő, nagyszülő,
dédszülő)

természetes személy –
saját egyenesági
felmenőre és annak
gyerekeire (az
adatigénylőre és
testvéreire)
természetes személy –
egyéb rokonra
(unokatestvér, nagynéni,
nagybácsi stb.)
természetes személy meghatalmazás útján

Rokonsági fok igazolása
További dokumentumok, amelyek
szükségesek az eljáráshoz,
függetlenül attól, hogy
elektronikusan, postai vagy
személyes úton kívánja az ügyfél az
ügyet intézni
[Kötelező]

A felhasználás
célját igazoló
dokumentum(ok)
[Nem kötelező]

illetékmentességet
igazoló
dokumentum

- meghatalmazás attól az élő
egyenesági felmenőtől, akire az
adatigénylés vonatkozik
- a meghatalmazó személyi
igazolványának másolata
- leszármazás igazolásához
anyakönyvi kivonatok másolata

ua.

- halotti anyakönyvi kivonat
másolata
- leszármazás igazolásához
anyakönyvi kivonatok másolata

ua.

minden esetben:
SZÜF - elektronikusan ügyfélkapus belépési
jogosultság

Postai úton - saját személyi
igazolvány/útlevél/jogosítvány - élő testvérek esetén:
meghatalmazás, személyi
másolata
igazolvány másolata
Személyesen - saját személyi - elhunyt testvér esetén: halotti
igazolvány/útlevél/jogosítvány anyakönyvi kivonat másolata
- meghatalmazás vagy halotti
bemutatása
anyakönyvi kivonat hiányában
anonimizált másolatot áll csak az
MNL módjában kiállítani
- leszármazás igazolása anyakönyvi
kivonatokkal VAGY az illetékes
bíróság/közjegyző közvetlenül
forduljon a levéltár felé
meghatalmazás, valamint a
meghatalmazóra vonatkozó
szükséges mellékletek

ua.

ua.

ua.

Kérelmező személy adatai

Magánszemély vagy gazdálkodó szervezet képviselője?*
Saját maga képviseletében vagy meghatalmazottként jár el?*

Magánszemély
Saját nevemben

Gazdálkodó szervezet
Meghatalmazottként

Személy adatok
Viselt név előtag:

Viselt vezetéknév*:

Viselt utónév*:

Viselt utónév 2:

Születési név előtag:

Születési vezetéknév*:

Születési utónév*:

Születési utónév 2:

Születési hely*:

Születési idő*:

Anyja vezetékneve*:
Anyja utóneve*:

Anyja utóneve 2:

Okmány adatok

Okmány típusa*:
személyazonosító igazolvány
jogosítvány
útlevél

Okmány száma*:

Cím
Állandó lakcím

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Levelezési cím

Megegyezik az állandó lakcímmel

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Elérhetőség

Telefonszám*:

E-mail:

Gazdálkodó szervezet adatai (Csak abban az esetben töltse ki, ha gazdálkodó szervezet nevében jár el!)

Cégnév*:
Adószám*:

Cégjegyzékszám:

Székhely
Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Ajtó:

Meghatalmazó személy adatai
Személy adatok
Viselt név előtag:

Viselt vezetéknév*:

Viselt utónév*:

Viselt utónév 2:

Születési név előtag:

Születési vezetéknév*:

Születési utónév*:

Születési utónév 2:

Születési hely*:

Születési idő*:

Anyja vezetékneve*:
Anyja utóneve*:

Anyja utóneve 2:

Okmány adatok
Okmány típusa*:
személyazonosító igazolvány
jogosítvány
útlevél

Okmány száma*:

Cím
Állandó lakcím

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Levelezési cím

Em.:

Ajtó:

Megegyezik az állandó lakcímmel

Ország*:
Irányítószám*:

Település*:

Közterület neve*:

Közterület jellege*:

Hsz.*:

Ép.:

Lh.:

Em.:

Elérhetőség

Telefonszám*:

E-mail:

Ajtó:

Névváltoztatás
Névváltoztatásban érintett személy születési adatai
Születési név előtag:

Születési vezetéknév:

Születési utónév:

Születési utónév 2:

Születési hely:

Születési idő:

Névváltoztatás előtti név
Név előtag:

Vezetéknév*:

Utónév*:

Utónév 2:

Felvett név
Név előtag:

Vezetéknév*:

Utónév*:

Utónév 2:

Névváltoztatás adatai:
Amennyiben a névváltoztatási határozat iktatószáma nem ismert, kérjük, a névváltoztatásban érintett személy születési helyén illetékes anyakönyvvezetőnél érdeklődjön. A születési anyakönyvi kivonatban utólagos
bejegyzésként általában feltüntették a névváltoztatásra vonatkozó ügyszámot.

Névváltoztatás éve*:
Névváltoztatási határozat
iktatószáma:
Illetőségi hely:
Egyéb információk (pl. a névváltoztatási kérelem dátuma, a névváltoztatási okirat dátuma, a kérelmezés helye):

Felhasználás jogcíme
Milyen jogcímen kéri a névváltoztatási irat másolatát?*
Saját magára vonatkozó névváltoztatási iratot keres
Rokonára vonatkozó névváltoztatási iratot keres (Ebben az esetben kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül!)

A névváltoztatásban érintett személy az adatigénylő

egyenesági (élő) felmenője (szülő, nagyszülő, dédszülő)
egyenesági (elhalálozott) felmenője (szülő, nagyszülő, dédszülő)
egyenesági felmenője és annak gyermeke(i) (az adatigénylő és testvére(i))
egyéb rokona (unokatestvér, nagynéni, nagybácsi stb.) Kérjük, nevezze meg a rokonsági fokot!*

Másolatkérés:
Másolatkérés esetén a dokumentum mely részét igényelné?*
Teljes ügyirat
Névváltoztatási határozat

Egyéb kérdések
Egyéb kérdések
Papíron vagy elektronikusan kéri a másolatot?*

Papíron

Elektronikusan

A kiadmányt elektronikus úton természetes személy esetén az Ügyfélkapu címére, jogi személy esetén annak Cégkapujára, közigazgatási szerv esetén annak Hivatali Kapujára kell megküldeni. Amennyiben a
Rendelkezési Nyilvántartásban rendelkezett a kapcsolattartás módjáról és az az űrlapon megjelölttől eltérő, a Levéltár az űrlapon megjelölt módnak megfelelően fog eljárni.

Megjegyzés:

Csatolt mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató
A Magyar Nemzeti Levéltár honlapján olvasható (http://mnl.gov.hu/ugyfelszolgalat_adatkezelesi_tajekoztato) Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és az abban foglaltakat
tudomásul veszem. Ezen előzetes tájékoztatás alapján, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásával, a kérelemben megadott személyes adatokat az
adatkezelő rendelkezésére bocsátom. Egyúttal büntetőjogi felelősségem tudatában jelentem ki, hogy az előzetes tájékoztatás alapján megadott személyes adatok a valóságnak
megfelelnek; más érintett személyes adatainak megadása esetén az érintett személyes adatainak közléséhez meghatalmazással vagy egyéb érvényes adatkezelési jogcímmel
rendelkezem.

Tudomásul veszem

Kelt:

aláírás

