
Amikor a Magyar Bevándorlási Hivatal felismerte a nevemEt, mint Billie, Dubounet, (Nő) a nevem 

Magyarországon Desire lett". Több más magyar ügynökség is felismerte ezt a nevet. Itt a magyar 

kormány által nekem adott személyi igazolvány.

 

Az első kormányzati névváltoztatás Angliában történt 2002-ben, amikor Anglia Európa része volt, így 

a nevem Európában Desire' Dubounet. Ezt a dokumentumot Magyarországon is bekanizálták.

 

In the United Kingdom, Documentary evidence of a change of name can be in a number of 

forms, such as a marriage certificate, decree absolute, civil partnership certificate, statutory 

declaration or deed of change of name. 

Az Egyesült Királyságban a névváltozás dokumentális bizonyítéka többféle formában létezhet, 

például házassági anyakönyvi kivonat, abszolút rendelet, polgári élettársi igazolás, törvényi 

nyilatkozat vagy névváltási okirat. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Decree_absolute
https://en.wikipedia.org/wiki/Statutory_declaration
https://en.wikipedia.org/wiki/Statutory_declaration
https://en.wikipedia.org/wiki/Deed_of_change_of_name
http://www.downloads.imune.net/medicalbooks/DesirePosters/%5e6A47CEF7AF32616F58201452AA6EA932C7090BF0C82BAF3111%5epimgpsh_fullsize_distr.jpg


 

http://www.downloads.imune.net/medicalbooks/DesirePosters/To%20american%20embassy%20on%20name%20change.pdf
http://www.downloads.imune.net/medicalbooks/DesirePosters/To%20american%20embassy%20on%20name%20change.pdf


 

USA Name Change Usage method 

A common law name (i.e. one assumed without formality and for a non-fraudulent purpose) 
is a legal name.[28] In most states a statutory method, while quick and definitive, only 
supplements the common law method,[29] unless the statute makes itself exclusive. Although 
a person may sue under a common law name.[30] 

In California Colorado and Ohio the "usage method" (changing the name at will under 
common law) is sufficient to change the name. Not all jurisdictions require that the new 
name be used exclusively.[31] Any fraudulent use or intent, such as changing the name to the 
same name as another person's name, may invalidate this type of name change. 

Specifically in California, Code of Civil Procedure § 1279.5 and Family Code § 2082 regulate 
common law and court decreed name changes. Code of Civil Procedure § 1279.5 (a) reads, 
"Except as provided in subdivision (b), (c), (d), or (e), nothing in this title shall be construed 
to abrogate the common law right of any person to change his or her name." 

USA névváltoztatási módszer 
A közjogi név (vagyis a formalitás nélkül és nem csalárd célból feltételezett) jogi név. [28] A 

legtöbb államban a törvényi módszer, bár gyors és végleges, csak kiegészíti a köztörvényes 

módszert, [29] hacsak a törvény nem teszi magát kizárólagosá. Bár egy személy közjogi név 

alatt pert indíthat. [30] 

Kaliforniában, Coloradóban és Ohióban a "használati módszer" (a név tetszés szerinti 

megváltoztatása a közjog szerint) elegendő a név megváltoztatásához. Nem minden 

joghatóság írja elő, hogy az új nevet kizárólagosan használják. [31] Bármely csalárd 

felhasználás vagy szándék, például a név más névre váltása, érvénytelenítheti az ilyen típusú 

névváltoztatást. 

Konkrétan Kaliforniában a polgári perrendtartás 1279.5. És a családtörvény 2082. § 

szabályozza a közjogot és a bíróság által elrendelt névváltoztatásokat. A polgári 

perrendtartás 1279.5. §-ának a) pontja így szól: "A (b), (c), (d) vagy (e) alrészben foglaltak 

kivételével, e címben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az megsemmisítse bármely 

személy közjogi jogát hogy megváltoztassa a nevét. " 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Name_change#cite_note-28
https://en.wikipedia.org/wiki/Name_change#cite_note-29
https://en.wikipedia.org/wiki/Name_change#cite_note-30
https://en.wikipedia.org/wiki/California
https://en.wikipedia.org/wiki/Name_change#cite_note-31


Amerikában a szövetségi kormány nem határozza meg a nevét. az Ön nevét az államok határozzák 

meg. A szavazati jog az amerikai demokrácia szent alapja, és Amerikában nagyon komolyan veszik. 

Amikor Colorado állam megváltoztatta a nevemet és a nememet, a Desire' Dubounet Female-t a 

szavazóm azonosítójával. A hivatalos amerikai nevem Desire' Dubounet lett.

 

2008 óta szavazok Amerikában Desire' Dubounet néven. 



 

 



My Birth State of Ohio is megváltoztatta a nevem Desire ' Dubounet a nyilvántartásban az én 

nyugdíjas orvos engedély. Ezt online is megerősítheti.

 

A nemzetközi szerzői jogi ellenőrzés magyarországi irodája, az Artisjus is megváltoztatta a nevem 

Desire' Dubounet-et. Ez több ezer cikkemet, zenémet, videómat és filmemet tartalmaz.

 

http://www.downloads.imune.net/medicalbooks/DesirePosters/%5E1CD83AEDA20A73E3DEC7B1119DB5A266186EF7091FA75CADD7%5Epimgpsh_fullsize_distr.jpg
http://www.downloads.imune.net/medicalbooks/DesirePosters/%5e3F58566D53B14E07D41B38A57B9B719E7346D5FCAEA29F7713%5epimgpsh_fullsize_distr.jpg


 



 

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm2828879/


A budapesti mexikói nagykövetség hivatalosan is elismerte a nevemet 2 mexikói utazási vízumon.

 

 

 

 



A bérleti szerződésem, a gáz- és villany- és vízszámlám is Desire' Dubounet nevén van.

 

My Banking, and work contracts are also under Desire’ Dubounet 

 

 



A magyar + (USA Patents) szabadalmam a Desire' Dubounet nevében van 

 

https://patents.google.com/patent/US20190358453A1/en?inventor=Desire+dubounet&oq=Desire+dubounet


 

 

https://patents.google.com/patent/US8382001B2/en?inventor=desire+dubounet&oq=desire+dubounet


 



 



 



 



 



 



 

 

 

This means that my name is Desire’ Dubounet, female.  


