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Hivatali Kisokos 

Házassági névviselési forma módosítása 
 

Hol tudom az eljárást megindítani? 

Bármely település anyakönyvvezetőjénél, személyesen. 

 

Ki bírálja el a kérelmemet és mennyi idő alatt? 

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötést 

nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes. Az ügyintézés határideje 21 nap. 

Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a 

kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése. 

 

Mennyibe kerül az eljárás? 

A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 5.000 forint, amelyet a kérelem 

előterjesztésekor illetékbélyeg formájában szükséges leróni. 

 

Milyen okiratokat kell csatolnom a kérelemhez? 

 érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, 

 amennyiben rendelkezésre áll születési anyakönyvi kivonat, 

 amennyiben a kérelmező házas, házassági anyakönyvi kivonat, 

 elvált családi állapot esetében a házasság megszűnését kimondó jogerős bírósági határozat, vagy 

a házasság megszűnését is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot 

esetében a házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy házassági 

anyakönyvi kivonat és a házastárs halotti anyakönyvi kivonata. 

 

Milyen nevet viselhetek házassági névként? 

A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli 

a) a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; 

b) a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt 

közvetlenül viselt nevét; 

c) a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt 

nevét hozzákapcsolja; vagy 

d) a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét. 

A férj a házasságkötés után, választása szerint viseli 

a) a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; vagy 

b) a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét. 
 

Ha a bíróság a volt feleséget a házasságra utaló toldást tartalmazó házassági név viselésétől jogerős 

ítéletében eltiltotta, és a volt feleség nem nyilatkozott a viselni kívánt házassági névről, házassági 

névként a születési nevét kell bejegyezni. 
 

Mikortól vagyok jogosult az „új név” viselésére? 

A házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető bírálja el a benyújtott kérelmet. Amennyiben a 

házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem engedélyezhető, házassági okiratot állít ki, 

amely tartalmazza az érintett fél házassági névviselési formájának megváltozását. A záradékolt okirat 

birtokában szükséges az okmánycserék lebonyolítása. 
 

Vonatkozó jogszabályok: 

 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

 az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014 (V.19.) KIM 

rendelet, 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény. 
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Az ügyben eljáró ügyintéző neve és elérhetőségei: 

Szücs Zsuzsanna anyakönyvvezető 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/15, Fax: 84/380-011, e-mail: szocial@sagvar.hu, honlap: www.sagvar.hu 

Az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges! 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő – szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30, 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, 

Péntek: 8.00 – 12.00. 
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