Házassági név megváltoztatása
Eljárást megindító irat
Kérelem
Eljárást megindító irat benyújtásának módja
Személyesen

Fontos tudnivaló
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő
személy a Csjt.-ben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági név családi nevekből képzett része egy vagy legfeljebb kéttagú lehet.
A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - a Csjt. szabályainak
megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Ügymenet leírása
A házassági név módosítására irányuló kérelmet személyesen kell benyújtani a házasságkötés helye szerinti anyakönyv vezetőnél.
• Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.
• Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát
is érinti - csak gondnokának hozzájárulásával kérheti házassági nevének megváltoztatását.
Ha a névváltoztatással érintett házasság a helyi anyakönyvben nyilvántartott:
• az anyakönyvvezető az erre rendszeresített nyomtatványon felveszi a fél kérelmét,
• bejegyzi az anyakönyv utólagos bejegyzés rovatába a névmódosítást (amennyiben fennálló házasság névmódosításáról van szó, vizsgálja a későbbiekben születendő, illetve már megszületett gyermekek családi nevének
használatát, nyilatkozatot készít a gyermekek születési nevéről, és gondoskodik a másik házas fél jelenlétéről
is),
• kiállítja a név módosításával záradékolt anyakönyvi kivonatot és azt átadja a kérelmezőnek, melyet követően a
kérelmezőnek gondoskodni kell az okmányok cseréjéről,
• gondoskodik az adatváltozás SZL-ben történő átvezetéséről.
Ha a névváltozással érintett házasság más település anyakönyvében nyilvántartott:
• az anyakönyvvezető az erre rendszeresített nyomtatványon felveszi a fél kérelmét, ellátja illetékbélyeggel, azt
érvényteleníti,
• a kérelmet továbbítja az illetékes anyakönyvvezetőhöz.

A kérelemhez szükséges okmányok
•
•

érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél,
lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Eljárási díjak, illetékek
•

Házassági névváltoztatási kérelem illetéke: 5.000 Ft

Az illeték megfizetésének módja
Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni.

