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Váli Közös Önkormányzati Hivatal 
Anyakönyvvezető 
H-2473. Vál, Vajda János u. 2. 
Tel.: +36-22/559-407/2. mellék 
e-mail: ado@val.hu 
 

 
 
 

Tájékoztató névváltoztatási eljárásról 
 

 
2021. január 1. napjától a névváltoztatási eljárásért egységesen -függetlenül attól, hogy korábban az már 
engedélyezésre került névváltoztatás -10 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 
A korábbi szabályoztatástól eltérően nem illetékbélyeg formájában, hanem átutalással kell a kérelem 
benyújtását megelőzően a 10023002-00299592-000000 számlaszámra megfizetni. 
 
A közlemény rovatban szükséges feltüntetni a „névváltoztatás” megjelölését, továbbá az érintett személy 
házassági (amennyiben visel) és születési nevét, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében. 
Pl.: 
Névváltoztatás Nagy Gézáné sz. Varga Irma 
Névváltoztatás Kovács Géza 
Névváltoztatás Kovács-Takács Anikó sz. Takács Anikó 
 
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát a kérelem benyújtásakor 
szükséges csatolni. 
 
 
Születési családi és utónév változtatása  
 
A kérelem benyújtásához szükséges okiratok: 
 

 az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája 
 
Amennyiben nincs az elektronikus anyakönyvi rendszerben: 

 születési anyakönyvi kivonata   
 ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata  
 kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata 

     
 
A név választásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a névváltoztatás engedélyezése nem sérti a 
kérelmező közvetlen környezetében élő személyek névviseléshez való jogát. 
 
Ha a kérelem egy konkrét személy nevének a felvételére irányul (pl.: nevelőszülő) az érintett személynek 
a névváltoztatáshoz hozzá kell járulnia, azaz a kérelmet alá kell írnia. 
 
Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. 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. 
 
Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt 
a szülő kifejezetten nem kéri. 
 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:  8:00 - 16:00 
Szerda: 8:00 - 16:00 
Péntek: 8:00 - 12:00 
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A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalan képzett név, történelmi név, régies írásmóddal 
írott családi név felvételét-különös méltányolást érdemlő körülmények kivételével- nem lehet 
engedélyezni! 
 
Különös méltányolást 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) vagy a kérelmező a külföldön hivatalosan nevet 
változtatott és a külföldi névváltoztatás tényét okirattal tudja igazolni. 
 
 
Házassági névviselési forma módosítása 
 
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. 
A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben felsorolt 
házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. 
 
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a 
Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható. 
 
 
Újabb névváltoztatás 5 éven belül nem engedélyezhető. 
 
A névváltoztatási kérelem az anyakönyvi hivatalokban nyújtható be, azonban a kérelmet 
Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály bírálja el, és a 
döntést közli a kérelmezővel. 
 
 
 
 
 
Vál. 2021.01.04. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                                                  Kőrös Mónika 

anyakönyvvezető 


