
Névváltoztatások 

Az eljárás menete házassági név, illetve születési név megváltoztatása esetén. 

Házassági név módosítása 

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve a megszűnés után, az érintett 

kérelmére módosítható a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben felsorolt 

házassági névviselési formák szerint. 

A házassági név módosítására irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely 

hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. 

A kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

- a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, valamint lakcímkártyája 

- amennyiben rendelkezésére áll a házassági anyakönyvi kivonata. 

Az illetékes anyakönyvvezető a házassági névviselési forma módosításáról szóló jegyzőkönyv 

felvételét követően, az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi, továbbá a népességnyilvántartó 

rendszerben is átvezeti a névváltozást. 

Születési név megváltoztatása 

A magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a 

központi anyakönyvi szerv engedélyezheti. A születési név megváltoztatására irányuló 

kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként 

kíván viselni. 

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely 

anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos 

konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. 

Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kezdeményezheti, 

mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatával. 

A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő 

családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi 

nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra. 

Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is 

kiterjed. 

A kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumon szükségesek: 

- a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, továbbá lakcímkártyája, 

- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatai, 

akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti, 

- amennyiben a kérelmező nős/férjes a házassági anyakönyvi kivonatot is mellékelni kell 

-10.000.- Ft értékű illetékbélyeg /Az ismételt névváltoztatás illetéke 50.000.- Ft/ 



Az anyakönyvvezető kitölti a kérelem formanyomtatványt, ellátja az illetékbélyeggel, és a 

mellékletekkel együtt felterjeszti a központi anyakönyvi szervhez. 

A névváltozásról a központi anyakönyvi szerv okiratot állít ki. 

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 

A névváltoztatást engedélyező határozat a meghozatalát követő tizenhatodik napon válik 

jogerőssé. Ezután kerülhet sor az új anyakönyvi kivonat kiváltására, majd az okmányok 

cseréjére.. 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: 

Mátraszőlős, Kossuth tér 15. 

Tel.: 32/506-095, 506-096 

Hétfő 8.00 – 12.00 

Kedd 13.00 – 16.00 

Szerda 8.00 – 12.00 

Csütörtök 13.00 – 16.00 

Péntek 8.00 – 12.00 

Jogszabályok: 

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

• Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 429/2017. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 


