
HÁZASSÁGI NÉVVÁLTOZTATÁS 

Ügyleírás: 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 2022. január 1-től 

hatályba lépett módosításának eredményeként a továbbiakban a települési polgármesteri 

hivatalok anyakönyvvezetőinek hatáskörébe került a házassági névváltoztatásra irányuló 

eljárás. 

Ha a volt házastárs nem a házastársa után őt megillető házassági nevet viseli (viselt név: Minta 

Jánosné, jogosan megillető név: Minta János Jenőné) a házastársa nevét viselő személy 

házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házasság megszűnt és személyazonosításra 

alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával 

igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta.  

Illetékesség: 

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely 

anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos 

konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. 

Szükséges okiratok:  

Személyazonosság és állampolgárság igazolására alkalmas okmány: személyi igazolvány vagy 

útlevél, lakcímkártya 

házassági anyakönyvi kivonat 

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes, Karácsony S. tér 5. földszint 4-es számú iroda 

Oláh Lászlóné - anyakönyvi ügyintéző  

Tel.szám. 06 54 531 000 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

Javasoljuk az ügyintézővel előzetesen időpontot egyeztetni. 

 

Ügyintézés határideje és díja 

Amennyiben a házassági bejegyzés szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben, 

azonnal. 



Amennyiben nem szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben, de az anyakönyvi 

esemény (házasságkötés) helye Földes település, akkor az esemény rögzítését követően 

azonnal. 

Amennyiben a házasságkötés nem Földesen történt, és a házassági bejegyzést az Elektronikus 

Anyakönyvi Rendszer nem tartalmazza, a kérelem továbbításra kerül a házasságkötést 

nyilvántartó anyakönyvvezetőhöz ügyintézés céljából. 

Az eljárás illetékmentes. 

Az alkalmazott jogszabályok 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes 

szabályairól 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

Házassági névváltoztatás után az okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodnia kell. 

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

-  

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206042
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206042

