(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 valóságnak nem megfelelő módon, azaz hibásan bejegyzett családnév
kijavítására a hivatalos anyakönyvi közokiratokban, valamint az ilyen formán
bejegyzett anyakönyvi adatok alapján hiteles hatósági kivonatok és bizonylatok
kiadására
Alulírott __________________ néven, __________________ családnévvel anyakövezett,
lakcím ____________________________________, születési dátum __________________,
születési hely __________________, mint az SzK magyar nemzetiségű állampolgára az
SzK hatályos Tt. 154/1994. számú az anyakönyvekről szóló törvénye vonatkozó
rendelkezései1 alapján, ezúton kérelmezem hibásan bejegyzett családnevem kijavítását az
érintett okiratokban, elsősorban az Önök anyakönyvi hivatalában bejegyzett születési
anyakönyvi kivonatomban, a hibásan bejegyzett __________________ alakról, mely a
ténylegesen valós családnevünkkel nem egyezik, a bizonyíthatóan használt tényleges
családnevünkre, mégpedig __________________ alakban.
A ténylegessel nem egyező családnevem kijavításához magam és családom részére
a valós családnevemet az alábbi közokirattal igazolom:
 apám/nagyapám születési anyakönyvi kivonata,*
 szüleim/nagyszüleim házassági anyakönyvi kivonata,*
 apám/nagyapám halotti anyakönyvi kivonata,*
A benyújtott okirat/ok bizonyítja/ák , hogy születési anyakönyvi kivonatom kiállításakor,
és ezt követően az ebből kiinduló valamennyi okiratban családom valós családnevét,
mégpedig __________________ alak helyett, hibásan __________________ alakban,
a ténylegessel nem egyező módon jegyezték be. A feltüntetettek okán kérem Önöket, mint
helyileg illetékes anyakönyvi hivatalt, a kérelmezett változások bejegyzésére a kért
terjedelemben az érintett közokiratokban, mégpedig:
 a valós családnév bejegyzése __________________ alakban a kérvényező, lakcím
____________________________________, születési dátum _____________,
születési hely __________________ , születési anyakönyvi kivonatában,*
 a valós családnév bejegyzése __________________ alakban a kérvényező, lakcím
____________________________________ , születési dátum _____________,
születési hely __________________ , kérvényező házassági anyakönyvi
kivonatában,*
1

Például az idézett törvény 37.§ (3) bekezdése értelmében: „Ha az utónév és a családi név, a születés időpontja, a házasságkötés vagy
elhalálozás adatai, vagy a személyi azonosítószám a hatósági kivonatban a ténylegessel nem egyezik, az anyakönyvi hivatal kijavítja a
bejegyzést a közokirat alapján és új anyakönyvi kivonatot állít ki, és erről tájékoztatja az érintett személyt.”

 a valós családnév bejegyzése __________________ alakban a kérvényező gyermekei
születési anyakönyvi kivonatában,mégpedig:
a. __________________ szül. __. __. ____, születési szám : __________/____*
b. __________________ szül. __. __. ____, születési szám : __________/____*
Egyúttal kérem az ilyen formán bejegyzett anyakönyvi adatok alapján, azaz valós
családnevem beírásával _______________ alakban, a hiteles hatósági kivonatok és
bizonylatok 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 ______________
Tisztelettel
*a nem kívántak kihúzandók/törlendők

……………………………………
Kérvényező aláírása

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

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

Rodné číslo: ______________

V__________________________
Dátum: _____________________

VEC:
Žiadosť o vykonanie opravy zápisu priezviska vo verejných listinách matriky, ktorý je
v rozpore so skutočnosťou a o vyhotovenie úradných výpisov a potvrdení podľa
žiadaných zmien a skutočností
Podpísaný/á______________________, bytom _________________________________,
nar. __________________, v __________________ , so zapísaným rodným priezviskom
__________________, ako občan SR maďarskej národnosti sa na Vás obraciam v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších
predpisov2 so svojou žiadosťou o vykonanie opravy zápisu môjho rodného priezviska
v príslušných dotknutých dokladoch, a to prvotne v mojom rodnom liste, zapísaného v knihe
narodení Matričného úradu v ________________, z chybne zapísaného tvaru
________________, ktorý je v rozpore zo skutočnosťou, na preukázateľne používaný
skutočný tvar nášho priezviska __________________.
Ako podklad na opravu priezviska mojej rodiny, ktorý bol zapísaný v rozpore
so skutočnosťou Vám predkladám nasledovnú/é verejnú/é listinu/y:
 rodný list môjho otca/deda*
 sobášny list mojich rodičov/starých rodičov,*
 úmrtný list môjho otca/deda,*
Predložená/é listina/y dokazuje/ú, že pri vystavení môjho rodného listu a následne aj
všetkých ostatných tým súvisiacich listín došlo k chybnému zápisu priezviska našej rodiny
nezodpovedajúcej skutočnosti a v rozpore s preukázanou skutočnosťou a to v chybnom tvare
__________________, namiesto skutočného tvaru __________________. Z uvedeného
dôvodu sa na vás obraciam, ako na mieste príslušný matričný úrad o vykonanie opráv
v zápisoch verejných listín v žiadanom rozsahu, a to:
 zápis skutočného priezviska __________________ v rodnom liste žiadateľa, bytom
________________________, nar. __. __. ____ , r. č.: ________/____ narodený
v __________________,*
 zápis skutočného priezviska __________________ v sobášnom liste žiadateľa, bytom
________________________, nar. __. __. ____ , narodený v __________________,*
 zápis skutočného priezviska _____________ v rodných listoch detí žiadateľa a to:
a. __________________ nar. __. __. ____, r. č. : __________/____*
b. __________________ nar. __. __. ____, r. č. : __________/____*

2 napr. § 37 ods. 3 cit. zákona: „ Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo o rodnom čísle osoby uvedené
v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis, o čom
informuje osobu, ktorej sa zápis týka.”

Zároveň Vás žiadam o vyhotovenie úradného/ých výpisu/ov dotknutých listín a potvrdení
o údajoch zapísaných v matrike so žiadaným tvarom môjho priezviska,
t. j. __________________ (skutočné priezvisko), ako aj o vyhotovenie úradných výpisov
rodného listu, sobášneho listu a rodných listov mojich rodinných príslušníkov, so skutočným
priezviskom našej rodiny, t. j. s priezviskom __________________, 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, t. j. 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
*nehodiace sa prečiarknite

___________________________
Podpis žiadateľa

