
 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVEZÉSRŐL, 

HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA 

 

2014. július 1-jét követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az országos rendszerű 
elektronikus anyakönyv (továbbiakban: EAK). 

Ebből kifolyólag anyakönyvi kivonatot csak azokról az eseményekről tudunk kiállítani, melyek az 
EAK-ban már szerepelnek. A rendszer folyamatos feltöltés alatt van.  

Az országos rendszernek és elérhetőségnek köszönhetően anyakönyvi kivonatot az országban bárhol 
lehet igényelni, attól függetlenül, hogy az esemény hol történt. Amennyiben az adott esemény még 
nem került rögzítésre az EAK rendszerben, úgy az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt 
megkérjük, hogy rögzítse azt. Ezt követően pedig, ha a feltöltés teljesült, az országban bárhol kérhető 
az anyakönyvi kivonat kiállítása. 
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HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA 

A házasulandók a Polgári Törvénykönyvben felsorolt házassági névviselési formák közül 
választhatnak és ennek értelmében módosítható a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnését 
követően. 

Házassági névviselési forma módosítása: 

A házassági névviselési forma módosítását az ország bármely anyakönyvvezetőjénél 
SZEMÉLYESEN lehet kérvényezni. Amennyiben az adott házasság már rögzítésre került az EAK-
ban, akkor a módosításra bármely anyakönyvvezető illetékes. Ha még nincs benne az EAK-ban az 
esemény, akkor a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel olyan 
értelemben, hogy a házasságot előbb rögzítenie kell az EAK-ba, de ezt követően már az ország 
bármely anyakönyvvezetője illetékessé válik az eljárás lefolytatására. 

A módosításhoz szükséges iratok: 

 a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

 a kérelmező személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

A házassági névviselési forma módosítása után az okmányok cseréjéről a kérelmezőnek kell 
gondoskodnia. 



 

 

Házassági névváltoztatás: 

A házassági névváltoztatás teljesen más eljárás, mint a házassági névviselési forma módosítása.  

A házassági névváltoztatás a házasságkötéssel szerzett házassági név korrekcióját jelenti, ez a 
házassági névviselés formáját NEM érinti. 

A (volt) házastársa nevét viselő személy, ha személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvánnyal vagy más hivatalos hatósági okmánnyal igazolni tudja, hogy korábban a kért formában 
viselte házassági nevét SZEMÉLYESEN kérelmezheti ezt az eljárást. Az eljárás lefolytatására 
települési anyakönyvvezető nem illetékes, így az anyakönyvvezető a kérelmet felettes szervnek 
felterjeszti. Az eljárás illetékmentes. 

 

  


