(a kérvényező család- és utóneve, lakcíme, születési dátuma és születési családneve)

___________________________ község/város
__________________ Községi/Városi Hivatal
____________________ Anyakönyvi Hivatal
Utca: ________________________________
Irányítószám és posta: ___________________

Szem. szám: _________________

Kelt: _________________
Dátum: _______________

TÁRGY:
Kérelem a születési családnév szlovák nyelvű nőinévképző nélküli megváltoztatására
a születési anyakönyvi kivonatban, valamint az ilyen formán bejegyzett anyakönyvi
adatok alapján hiteles hatósági kivonat és bizonylat kiadására
Alulírott _______________--___ová családnévvel, ____________________utónévvel
anyakövezett, lakcím ____________________________________________, születési dátum
__________________, születési hely __________________, mint az SzK magyar
nemzetiségű állampolgára ezúton kérelmezem az SzK hatályos Tt. 154/1994. számú, az
anyakönyvekről szóló törvénye 19. § (6)1 alapján a születési családnevem szlovák nyelvű
nőinévképző nélküli megváltoztatását és bejegyzését a __________________ Anyakönyvi
Hivatal2 születési anyakönyvébe, ebben a formában: __________________3. A kérelmezett
változások bejegyzését követően kérem a születési anyakönyvi kivonatban utónevemet
__________________, születési családnevemet _________________ alakban feltüntetni.
Egyúttal kérem az ilyen formán bejegyzett anyakönyvi adatok alapján, azaz születési
családnevem szlovák nyelvű nőinévképző nélküli beírásával __________________3 alakban
a hiteles hatósági kivonat és bizonylat kiállítását és kiadását, összhangban a Tt. 184/1999. sz.,
a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló többször módosított törvény 2.§ (5)
bekezdésében foglaltakkal kétnyelvűen, azaz államnyelven és magyarul, amennyiben az önök
önkormányzata az idézett törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott település.
Kérelmem elintézését előre is köszönöm!

Kelt ___.___.______ napján ________________- ban/ben

Tisztelettel

1

___________________________
Kérvényező aláírása

„Annak a nőnek a születési anyakönyvi kivonatában vagy házassági anyakönyvi kivonatában, akit a hatósági kivonat érint, a családi nevét a
szlovák nőinévképző nélkül tüntetik fel, ha azt írásban kérvényezi; erről a tényről az anyakönyvben bejegyzés készül. Minden további hiteles
hatósági kivonat és bizonylat az anyakönyvbe bejegyzett adatokról ilyen formában kerül kiállításra.”
2
A helyi illetékességű anyakönyvi hivatal feltüntetése.
3
Tüntesse fel családnevét a kívánt alakban.

(priezvisko, meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné priezvisko žiadateľky)

Mesto/Obec _____________________________
Mestský/Obecný úrad ____________________
Matričný úrad ___________________________
Ulica a č.: _____________________________
PSČ a pošta: ____________________________

Rodné číslo: ______________

V__________________________
Dátum: _____________________

VEC:
Žiadosť o zmenu rodného priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
v rodnom liste, zároveň o vyhotovenie úradného výpisu a potvrdenia podľa žiadanej
zmeny
Podpísaná __________________menom, __________________priezviskom,
bytom
________________________________, nar.__________________, v __________________,
so zapísaným rodným priezviskom __________________ová, ako občianka SR maďarskej
národnosti sa na Vás obraciam v súlade ustanoveniami § 19 ods. 6 zákona
č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov4 so svojou žiadosťou o vykonanie
zápisu zmeny môjho rodného priezviska v rodnom liste zapísaného V knihe narodení
Matričného úradu v __________________5 ako __________________ová, na prepis bez
koncovky slovenského prechyľovania, t. j. na __________________6. V rodnom liste
po vykonaní žiadaných zmien uveďte moje meno v tvare __________________ a rodné
priezvisko v tvare __________________6.
Zároveň Vás žiadam o vyhotovenie a vydanie úradného výpisu rodného listu a potvrdenia
o údajoch zapísaných v matrike s takýmto tvarom, t. j. bez koncovky slovenského
prechyľovania môjho rodného priezviska, t. j. v tvare __________________, a to v súlade
s ustanoveniami § 2 ods. 5. zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných
menšín v znení neskorších predpisov dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v maďarskom
jazyku, ak ste obcou podľa § 2 ods. 1 cit. zákona.
Za vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.
V ____________________ dňa ____________

S pozdravom

4

___________________________
Podpis žiadateľky

„V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to
písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia
s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.”
5
uveďte mieste príslušný matričný úrad
6
uveďte Vaše priezvisko v žiadanom tvare bez koncovky slovenského prechyľovania

