
Névváltoztatások 
 

Az eljárások menete  

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 - amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatait az 

elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítették - bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos 

konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó 

anyakönyvvezető illetékes. 

 

Az eljárás illetékmentes. 

  

A kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

- a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványa, vagy útlevele, valamint személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) 

- 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.  

 

Házassági névváltoztatás 

 

A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házassága 

megszűnt és személyazonossága igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható , hogy a volt házastársa nevét a kért formában használta.  

Az eljárást kérelemre az anyakönyvvezető folytatja le. 

 

Az eljárás illetékmentes. 

 

 

Utónév módosítása 

 

Az utónév módosítására irányuló eljárás keretében kizárólag a meglévő utónevek sorrendjének cseréjére, 

illetve több utónévvel rendelkező személyek esetében utónév törlésére van lehetőség. Az eljárást az 

anyakönyvvezető folytatja le, és az ügyfél kérelmének megfelelően átvezeti az adatváltozást. Ha a 

kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névmódosítás hatálya rá is kiterjed. 

Az eljárás illetékmentes. 

 

Új utónév engedélyezése születési névváltozási eljárásban történik (az alábbiak szerint) 

 

Születési név megváltoztatása 

 

A magyar állampolgár kérelmére a születési családi, illetve utónevének megváltoztatását az anyakönyvi 

szerv - Budapest Főváros Kormányhivatala - 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 

vagy közvetlenül a kérelem elbírálására jogosult Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és 

Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztályához. 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 

- A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10.000,- Ft, melyet 

átutalással kell megfizetni.  

- A befizetés teljesítése:  

   Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 

   Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala 

 Közlemény: „névváltoztatás” megjelölése, továbbá a névváltoztatással érintett személy házasság és     

                      születési neve (kiskorú vagy gondnokolt esetén nem a befizetést teljesítő személy nevét kell  

                      feltüntetni, hanem a névváltoztatással érintett személy nevét) 

 

- Az egyes családtagokhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat 

minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie. 

 

Az anyakönyvvezető kitölti a kérelem formanyomtatványt, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolásával és a mellékletekkel együtt felterjeszti a Budapest Főváros Kormányhivatalához. 

A névváltozásról Budapest Főváros Kormányhivatala okiratot állít ki. 

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje 45 nap.  

A névváltoztatást engedélyező határozat a döntés közlésével válik véglegessé. Ezután kerülhet sor az új 

anyakönyvi kivonat kiváltására, majd az okmányok cseréjére. 

 

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. 

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:  
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 
Tel.: 37/542-379, 542-324, 542-368 
 
Hétfő 7.30 – 16.00  
Szerda 7.30 – 16.00  
Péntek  7.30 – 13.30  
 
Jogszabályok: 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az At. 49. § (4) bekezdése tartalmazza.  

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 


