
Névváltoztatás 

A házassági név és a születési név megváltoztatására eltérő eljárási szabályok vonatkoznak. A 
házassági nevet az anyakönyvvezető módosíthatja, a születési név megváltoztatását evet pedig 
az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. 
 
Születési névváltoztatás: 
 
Születési névváltoztatási kérelemhez szükséges: 
- 10.000 Ft értékű illetékbélyeg, ha az első kérelem kerül beadásra, 
- 50.000 Ft értékű illetékbélyeg, minden további kérelem, 
- érvényes személyazonosító igazolvány (vagy más személyazonosításra szolgáló okirat) 
- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya) 
- születési és házassági anyakönyvi kivonat 
Ügyintézés díja: 
A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000 Ft. Az egy családhoz 
tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell 
megfizetni. Azért, hogy a névváltoztatás iránti kérelem kellő megfontolást követően szülessen 
meg, az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt 
megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50.000 Ft. 
Leírás: 
Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az 
anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti. Kiskorú gyermek születési nevének 
megváltoztatását törvényes képviselője, a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló 
személy kérelmét pedig a gondnoka terjesztheti elő. Cselekvőképességet korlátozó 
gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti - csak 
gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.   
A szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri 
- kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató 
házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.   
A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies 
írásmóddal írott családi név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével 
- az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter nem engedélyezi.  
Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a 
névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés, tehát az 
anyakönyvvezetőnél a külföldön történt eseményt (házasságkötés, válás, születés stb.) a 
kérelem benyújtása előtt anyakönyveztetni kell.   
A születési név megváltoztatására irányuló kérelem 
A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint 
illetékes anyakönyvvezetőnél, a helyben kapott formanyomtatványon, külföldön élő magyar 
állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.   
A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, 
anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá 
családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási 
helyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának 
számát és érvényességi idejét; 



amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa 
személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja 
születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét; 
a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési 
helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét; 
a kérelem indokolását; 
nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e; 
a születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve 
utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni. 
A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki, és elrendeli a 
névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését. Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért 
felelős miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles 
viselni.  
 
Házassági névváltoztatás: 
 
Házassági névváltoztatáshoz szükséges: 
- 3.000 Ft értékű illetékbélyeg 
- érvényes személyazonosító igazolvány (vagy más személyazonosításra szolgáló okirat) 
- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya) 
- házassági anyakönyvi kivonat 
Ügyintézés díja: 
A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 3.000 Ft. 
Leírás: 
A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az 
érintett kérelmére módosítható, erről a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (2013. évi V. 
törvény Negyedik Könyve) rendelkezik. A házassági név módosítására irányuló eljárás 
lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem 
előterjeszthető a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is. A házastársa nevét viselő 
személy a házasságkötés folytán szerzett nevet (a házastársa nevét) névváltoztatással nem 
változtathatja meg. 
A feleség a házasság megszűnését követően nem viselheti a volt férje nevét a házasságra utaló 
toldással (pl. Kovács Jánosné), ha: 
- azt a házasság fennállása alatt nem viselte, 
- a bíróság a volt férj kérelmére eltiltja a volt feleséget ettől, amennyiben a feleséget 
szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, 
- a volt feleség újabb házasságot köt (ha esetleg ez is megszűnne, akkor sem viselheti ezt a 
nevet).   
Amennyiben magyar állampolgár külföldön köt házasságot, a neve a magyar névviselési 
szabályoktól eltérően is megváltozhat. Ilyen esetben a hazai anyakönyvezéskor, a név 
bejegyzése során az anyakönyvvezető úgy jár el, mintha a névváltoztatást az anyakönyvi 
ügyekért felelős miniszter engedélyezte volna, azzal a különbséggel, hogy a névváltozásról az 
anyakönyvekért felelős minisztert, és a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt is értesíti.   
 


