
HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA 

Ügyleírás: 

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján 

megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban Ptk.) felsorolt 

házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági névviselési forma 

– a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően 

az érintett kérelmére módosítható. 

Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön 

kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése. 

Ha a házassági névviselési forma módosítására válás vagy özvegység után kerül sor, az elvált 

vagy özvegy nő férjének "né" toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása alatt 

sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta. 

Illetékesség: 

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés 

helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A kérelem azonban bármely 

anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli 

tisztviselőnél előterjeszthető. 

Szükséges okiratok:  

A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló 

érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány. 

Házassági anyakönyvi kivonat. 

Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a 

házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. 

Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs 

halálának tényét tartalmazó 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 a házasság nem szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben, de az 

anyakönyvi esemény (házasságkötés) helye Földes település, az anyakönyvi 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. 

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 névviselés módosítása 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

