
      NÉVMÓDOSÍTÁS, NÉVVÁLTOZTATÁS 

I. HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA 

 

Eljáró hatóság: BÁH  Állampolgársági Igazgatóság/ BFKH  Budapest Főváros Kormányhivatala 

Eljárás díja: 36 euró anyakönyv nélkül (magában foglalja a konzuli közreműködés díját is) 

            52 euró anyakönyvvel (magában foglalja a konzuli közreműködés díját is) 

Szükséges dokumentum: Kérelem házassági névviselési forma módosítására 

Csatolandó mellékletek:  

- magyar házassági anyakönyvi kivonat (eredetiben)  

- kérelmező és házastársa magyar állampolgárságát és személyazonosságát igazoló okiratának 

másolata (érvényes vagy egy éven belül lejárt magyar útlevél, vagy érvényes 

személyazonosító igazolvány, vagy honosítási okirat, vagy három évnél nem régebben 

kiállított állampolgársági bizonyítvány) 

- születési anyakönyvi kivonat másolata 

Esetkör:  

 A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a 

vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.  

 A magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, illetve válását Magyarországon is 

anyakönyveztetni kell, csak ezt követően adható be a házassági névviselési forma módosítása 

iránti kérelem.  

 Ha mindkét házas fél módosítani kívánja házassági nevét, külön-külön kell kérelmezniük. 

Kapcsolódó ügyek:  

LIG-kártya cseréje: 2 euró (eljáró hatósághoz továbbítható a kérelemmel együtt) 

 

 

II. HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA 

 

 

Eljáró hatóság: BÁH Állampolgársági Igazgatóság 

Eljárás díja:  - anyakönyvi kivonat nélkül: 20 euró (ez a konzuli közreműködés díja) 

- anyakönyvi kivonattal: 26 euró 

Szükséges dokumentum: kérelem nyomtatvány a házassági név megváltoztatására 

Csatolandó mellékletek:  

- magyar házassági anyakönyvi kivonat (eredetiben)  

- kérelmező és házastársa magyar állampolgárságát és személyazonosságát igazoló okiratának 

másolata (fentebb részletezve) 

- születési anyakönyvi kivonat másolata 
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Esetkör:  

 A házassági név módosításától meg kell különböztetni a házassági név megváltoztatására 

irányuló eljárást. Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter a házastársa nevét viselő személy 

házassági nevét kérelemre megváltoztathatja, ha a kérelmező 

 házasság megszűnt, és 

 személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal, vagy a személyi adat és 

lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában 

használta. 

 A gyakorlatban erre az illetékmentes eljárásra a legtöbbször akkor kerül sor, ha a házasság 

megszűnését követően derül fény arra, hogy a házastársa nevét viselő volt házastársat az 

anyakönyvi bejegyzés alapján más név illeti meg, mint amit egész életében használt. (Pl. a 

férje teljes nevét viselő feleség számára kiderül, hogy férjének kettő utóneve volt, így őt a 

kettő utónevet tartalmazó házassági név illeti meg.) 

 

III. SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA 

Eljáró hatóság: BÁH Állampolgársági Igazgatóság  

Eljárás díja: 

- 52 euró anyakönyv nélkül (magában foglalja a konzuli közreműködés díját) 

- 182 euró ismételt kérelem esetén anyakönyv nélkül (magában foglalja a konzuli 

közreműködés díját) 

- 59 euró anyakönyvvel (magában foglalja a konzuli közreműködés díját) 

- 189 euró ismételt kérelem esetén anyakönyvel (magában foglalja a konzuli közreműködés 

díját) 

Szükséges dokumentum: Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására 

Csatolandó mellékletek:  

- kérelmező és névváltozással érintett hozzátartozók magyar születési anyakönyvi kivonata 

(eredetiben) 

- magyar házassági anyakönyvi kivonat (eredetiben) 

- kérelmező, továbbá a névváltozással érintett hozzátartozó magyar állampolgárságát és 

személyazonosságát igazoló okiratának másolata  

- külföldi névváltoztatási okirat 

Esetkör: 

 Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az 

egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. 

Nagykorú gyermeknek minden esetben önálló kérelmet kell előterjesztenie.  

 A hazai anyakönyvezés megtörténte előfeltétele a névváltoztatás engedélyezésének. 

Amennyiben a hazai anyakönyvezés még nem történt meg, az ehhez szükséges iratokat is 

csatolni kell a névváltoztatási kérelemhez.  

Kapcsolódó ügy: LIG-kártya cseréje: díja 2 euró 


