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Hivatali Kisokos 

Névváltoztatás 
 

 

Hol tudom az eljárást megindítani? 

Bármely település anyakönyvvezetőjénél, személyesen. 

 

Ki bírálja el a kérelmemet és mennyi idő alatt? 

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltozását az anyakönyvi ügyekért felelős 

miniszter engedélyezheti. A születési név megváltozására irányuló eljárás ügyintézési határideje 

45 nap. Az anyakönyvvezető az EAK rendszerben rögzíti a kérelmet és benyújtásától számított 5 napon 

belül megküldi az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek. 

 

Mennyibe kerül az eljárás? 

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000 forint, amelyet illetékbélyeg 

formájában szükséges leróni a kérelem benyújtásakor. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös 

kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. Az anyakönyvi ügyekért 

felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 

forint. 
 

Milyen okiratokat kell csatolnom a kérelemhez? 

 érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, 

 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, 

 kiskorú gyermek esetében, a gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

 

Hogyan érinti a névváltoztatás a házastársamat és kiskorú gyermekemet? 

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a 

névváltoztatás rá is kiterjed, kiterjed továbbá kiskorú gyermekükre is, kivéve, ha a szülő a kérelem 

előterjesztésekor kifejezetten nem kéri. 

 

Kiskorú gyermekem névváltoztatása esetén mi a teendő? 

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselői terjeszthetik elő, mindkét szülő személyes, 

együttes jelenléte szükséges. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét 

szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát 

megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja. 

 

Mikortól viselhetem az „új nevemet”? 

A névváltoztatásról – döntését követően – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít 

ki. A névváltoztatást engedélyező határozat a meghozatalát követő tizenhatodik napon válik jogerőssé. 

A névváltoztatást a miniszter jegyzi be az anyakönyvbe. A határozat jogerőssé válását és anyakönyvbe 

történő bejegyzését követően illeti meg az anyakönyvbe bejegyzett név viselése a kérelmezőt. A 

névváltoztatást követően a miniszter által kiállított okirat birtokában szükséges az okmánycserék 

lebonyolítása. 

 

Milyen névviselési formákat nem engedélyeznek? 

Nem lehet engedélyezni 

a) a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet, 

b) történelmi nevet, 

c) régies írásmóddal írott családi nevet, 
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d) az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatást és 

e) személyhez fűződő jogot sértő családi nevet. 

 

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető 

a) az a) - c) pont alá tartozó név és 

b) az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatás. 

 

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás 

engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés. 

 

Melyek a névviselés szabályai? 

A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A születési családi név egy- vagy kéttagú. 

A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze. Anyakönyvezni legfeljebb két, a nemnek megfelelő 

utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből. A névjegyzékben 

nem szereplő név felvételéről az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter megkeresésére az Akadémia 30 

napon belül nyilatkozik. Az anyakönyvben és az ennek alapján kiadott okiratokban a családi név az 

utónevet megelőzi. 

 

Mi a teendő, ha a házastárs halála után derül ki, hogy nevét nem az anyakönyvben szereplő, 

őt megillető módon használta, és ez érinti az életben lévő házastárs névviselését? 

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

a) a házasság megszűnt, és 

b) személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyi adat- és 

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

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. 

 

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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