
SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA 

Ügyleírás: 

Magyar állampolgár születési családi és/vagy utónevének megváltoztatását – kérelmére – az 

anyakönyvi szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala) engedélyezheti. A születési név 

megváltoztatására irányuló eljárásban a kérelmező kizárólag a saját, a kiskorú gyermeke, a 

gondnokoltja vagy a gyámoltja születési nevének megváltoztatását kérelmezheti. 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 2022. január 01-től 

hatályban lépett módosítása következtében a települési polgármesteri hivatalok 

anyakönyvvezetőinek hatáskörébe került az utónevek sorrendjének a cseréjére (pl: Mária 

Erzsébet név Erzsébet Mária névre történő módosítása), továbbá az egyik utónév törlésére (pl. 

Mária Erzsébet név Mária vagy Erzsébet névre történő módosítása) irányuló eljárás. 

 

A szülő névváltoztatásának a hatálya kiterjed a szülő családi nevét viselő kiskorú gyermekek 

családi nevére.  

 

A névváltoztatás hatálya az At. alapján kiterjed a kérelmező nevét viselő házastárs házassági 

nevére is.  

 

A szülő születési nevének megváltozását nagykorú személy esetében kizárólag a nagykorú 

személy kérelmére kell bejegyezni. 

 

A névváltoztatási kérelmet indokolni kell, azaz, a névváltoztatási szándékot megalapozó okokat 

és körülményeket a kérelemben fel kell tárni. Az indokolásban ki kell térni arra is, hogy az 

ügyfélnek miért a kérelmezett névre esett a választása. Amennyiben a kérelem a családi és 

utónév együttes megváltoztatására irányul (teljes születési név megváltoztatása), a kérelmet a 

családi név és az utónév vonatkozásában külön-külön kell indokolni. 

 

A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies 

írásmóddal írott családi név felvételét – különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével 

– nem lehet engedélyezni. 

 

Különös méltánylást érdemlő körülményként értékelhető többek között, ha az ügyfél bármely 

egyenes ági felmenője által viselt családi név felvételének engedélyezését kérelmezi és 

igazolható a felmenő és a kérelmező közötti családi kapcsolat (családfa felállítás). Csak különös 

méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás 

hatályba lépésétől számított öt éven belül. 

 

A szülő családi nevének megváltozását a kiskorú gyermek születési anyakönyvi bejegyzésébe 

akkor is be kell jegyezni, ha a szülő nem kérte a névváltoztatás hatályának a kiskorú gyermekre 

történő kiterjesztését vagy a gyermek nem a névváltoztatással érintett szülő születési családi 



nevét viseli. Ezért a kérelemben a kérelmezőnek a kiskorú gyermekei adatairól 

nyilatkoznia szükséges. 

 

A név választásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a névváltoztatás engedélyezése nem 

sértheti a kérelmező közvetlen környezetében élő személyek névviseléshez való jogát. Ha a 

kérelem egy konkrét személy nevének a felvételére irányul (pl. nevelőszülő) az érintett 

személynek (pl. nevelőszülőnek) a névváltoztatáshoz írásban hozzá kell járulnia. 

 

A névváltoztatás engedélyezésének feltétele a külföldön történt anyakönyvi események 

(születés és házasság) hazai anyakönyvezése. 

 

Kiskorú gyermekek névváltoztatásáról 

 

Kiskorú gyermek nevének a megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. A gyermek 

törvényes képviselője a szülő, ha a gyermek szülői felügyelet alatt áll. Ha a gyermek gyámság 

alatt áll, akkor a gyermek törvényes képviselője a gyám. 

 

A szülői felügyelet alatt álló kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása 

szükséges, kivéve, ha a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések közé tartozó névváltoztatás 

tekintetében a szülői felügyeleti jogot kizárólag a kérelmet benyújtó szülő gyakorolja. Ha a 

bíróság a másik szülő szülői felügyeleti jogát megszüntette vagy a gyermek sorsát érintő 

lényeges kérdések vonatkozásában fennálló szülői felügyeleti jogát korlátozta vagy megvonta, 

a névváltoztatási kérelemhez a jogerős bírósági döntés másolatát csatolni szükséges. 

 

Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők között nincs egyetértés a névváltoztatás kérdésében 

(pl. az egyik szülő szeretné a névváltoztatást, a másik szülő azonban ellenzi) a vitás kérdésben 

a gyámhatóság dönt. Ha a névváltoztatási kérelem benyújtását követően kerül megállapításra 

az, hogy a szülők között nincs egyetértés a névváltoztatás kérdésében, az ügyben keletkezett 

iratok áttételre kerülnek az illetékes gyámhatósághoz. 

 

Ha a gyermek gyámság alatt áll, a gyám a gyámhatóság előzetes hozzájárulásával kérheti a 

gyermek nevének a megváltoztatását. A gyámnak a névváltoztatási kérelem benyújtását 

megelőzően a gyámhatósághoz kell fordulnia és a gyámhatóság hozzájárulását tartalmazó 

határozatot kell a névváltoztatási kérelemhez csatolnia. 

 

A 14. életévét betöltött gyermeknek a saját névváltoztatásához hozzá kell járulnia. (Az 

anyakönyvvezető előtt alá kell írnia a névváltoztatási kérelmet.) 

 

Illetékesség: 

A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely települési önkormányzat 

anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet. 



Külföldön élő magyar állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat 

be kérelmet. 

Szükséges okiratok:  

A név megváltoztatása iránti eljárás kérelemre indul, amelyet személyesen kell előterjeszteni, 

s amely tartalmazza: 

 a kérelmező  

o születési családi és utónevét, 

o házassági nevét, 

o születési helyét, 

o anyja születési családi és utónevét, 

o személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, 

o családi állapotát, házasságkötésének, vagy bejegyzett élettársi kapcsolata 

létesítésének helyét, idejét, 

o lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét vagy elérhetőségének címét, 

o személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát, 

számát, és érvényességi idejét, 

 ha a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa  

o személyi adatait, 

o személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, 

 a kérelmező kiskorú gyermekének  

o személyi adatait, 

o személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, 

 a kérelem indokolását; 

 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy saját, házastársa, bejegyzett élettársa, kiskorú 

gyermeke – születési és házassági – nevének megváltoztatását az anyakönyvi 

eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban korábban engedélyezték-e; 

 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezett név a Polgári Törvénykönyv 

névviselésre irányadó rendelkezéseit nem sérti. 

Továbbá mellékelni kell: 

A kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését 

a névváltozás érinti. 

Amennyiben élő személy családi nevének viselését kérik, az érintett személy hozzájárulása, 

elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges. 

Kiskorú kérelmező esetén: 

A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése szükséges 

személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, 

személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal. 

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 

A név megváltoztatása iránti kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül megküldi a 

névváltoztatásért felelős anyakönyvi szervnek. 

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési ideje 45 nap. 

A névváltoztatási eljárásért egységesen – függetlenül attól, hogy korábban az ügyfélnek már 

engedélyezésre került névváltoztatás – 10.000.- forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell 

fizetni, amelyet Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Előirányzat-felhasználási 

keretszámlára átutalással kell a névváltoztatási kérelem benyújtása előtt megfizetni.  

A számlaszám: 10023002-00299592-00000000 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a „névváltoztatás” megjelölést, továbbá a 

névváltoztatással érintett személy születési nevét. Ha az érintett házassági nevet is visel, 

akkor a házassági nevet is rögzíteni szükséges a születési név előtt, az ügyfél 

beazonosíthatósága érdekében.  

Példák az átutalási megbízás közlemény rovatára: 

Névváltoztatás Nagy Gézáné sz. Varga Irma  

Névváltoztatás Kovács Géza 

Névváltoztatás Kovács-Takács Anikó sz. Takács Anikó 

Kiskorú gyermek, vagy gondnokolt névváltoztatási ügyében a közlemény rovatban minden 

esetben a gyermek születési neve vagy a gondnokolt házassági és születési neve kerüljön 

megjelölésre.  

Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában akkor is a névváltoztatással érintett 

személy névadatait tüntessék fel, ha az átutalást nem az érintett, hanem más személy teljesíti, 

figyelemmel arra, hogy minden ügyiratot a névváltoztatással érintett személy teljes nevén 

(házassági név és/vagy születési név) tartanak nyilván.  

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát a 

névváltoztatási kérelemhez csatolni kell. 

Költségmentes az eljárás, ha a névváltoztatásra kizárólag a hatóság korábbi adminisztrációs 

hibája miatt kerül sor. A hatóság korábbi adminisztrációs hibáját születési anyakönyvi 

kivonattal alá kell támasztani. 

 



 

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 

Az érintettek névváltoztatást engedélyező határozat kézhezvételét követően jogosultak és 

kötelesek viselni az engedélyezett nevet. Az okmányok cseréjéről haladéktalanul 

gondoskodniuk kell. A megváltozott adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítása 

kérelmezhető bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél személyesen vagy 

postai úton. 

Anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes. 

Kapcsolattartás 

 

Az At. 15. § (1)-(2) bekezdései értelmében anyakönyvi eljárásban (a névváltoztatási eljárás is 

anyakönyvi eljárás) a hatóság a tájékoztatást kivéve nem tart elektronikus úton kapcsolatot az 

ügyféllel. 

 

Névváltozási hatósági bizonyítvány 

 

Névváltozási hatósági bizonyítvány kiállítását általában akkor kérik az ügyfelek, ha a korábbi 

névváltoztatás tényét igazolni szükséges és nem áll rendelkezésükre a névváltoztatást 

engedélyező döntés (névváltoztatási okirat vagy határozat). 

 

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat nem 

kell fizetni. 

 

Hatósági bizonyítvány kiállítását a Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálynak címzett 

kérelemben postai úton lehet kérni. Az ügyfél a saját névváltozási hatósági bizonyítványát 

ügyfélkapun keresztül (E-papír szolgáltatást igénybe véve) is kérheti. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell az adott névváltoztatási ügyirat irattárból történő kiemeléséhez 

szükséges adatokat (névváltoztatás előtti név, születési hely, idő, anyja születési neve, a 

névváltoztatási eljárásban engedélyezett név) valamint azt, hogy a hatósági bizonyítványt 

milyen célból kéri az érintett kiállítani. A kérelemben meg kell jelölni azt a levelezési címet, 

ahová az érintett a hatósági bizonyítvány megküldését kéri. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 2005. évet megelőzően keletkezett 

névváltoztatási iratok a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őrizetében vannak. 

https://njt.hu/jogszabaly/2010-1-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2017-429-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2017-429-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00


A levéltári iratállomány részét képező névváltoztatási iratokból másolatot a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától kell kérelmezni. 

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

- 

A névváltoztatás az anyakönyvvezető előtt személyes megjelenéssel kérelmezhető! 


