
 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVEZÉSRŐL, 

SZÜLETÉSI 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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SSzziilláággyyii  ÉÉvvaa  3300//550011--55667755  

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA 

A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyv alapján megilleti. A születési név 
két részből áll: családi és utónévből. A magyar jog szerint a születési családi név egy- vagy kéttagú 
lehet (a kéttagú családi nevet kötőjel köti össze). Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet. 

A születési név megváltoztatására irányuló kérelmet az ország bármely anyakönyvvezetőjénél 
SZEMÉLYESEN kérelmezni lehet. Azonban a kérelem elbírálásában a települési anyakönyvvezetők 
nem vesznek részt, az elbírálási folyamatot felettes szerv végzi, mely felé a kérelmet fel kell 
terjeszteni. 

A születési név megváltoztatásának 10.000.- Ft-os igazgatási szolgáltatási díja van, melyet Budapest 
Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell elutalni.  

- Átutalás összege: 10.000.- Ft 
- Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 
- Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala 
- Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy 

gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges 
feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személy nevét) 
 



 

 

Az átutalásról szóló igazolást a születési névváltoztatási kérelemhez minden esetben csatolni kell, így 
azt a kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek át kell adni. 

Nagykorú kérelmező esetén szükséges dokumentumok: 

 a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványa/vezetői engedélye/útlevele, 

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

 kérelmező születési anyakönyvi kivonata, valamint azoknak a személyeknek az anyakönyvi 
kivonata, akiket a kérelemben foglalt név megváltoztatása érint (születési és házassági 
anyakönyvi kivonat), 

 amennyiben a kérelmező élő személy családi nevének viselését kérelmezi, az érintett személy 
írásbeli hozzájárulása szükséges, így SZEMÉLYESEN jelen kell lennie a kérelem 
felvételekor (elhalt személy esetén halotti anyakönyvi kivonat csatolása szükséges). 

Kiskorú kérelmező esetén szükséges dokumentumok: 

 a fentieken felül a szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes SZEMÉLYES jelenléte 
szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányokkal együtt, 

 amennyiben a kiskorú személy betöltötte 14. életévét, úgy a gyermek hozzájárulása is 
szükséges. 

A születési névváltoztatást kérelmezők pozitív elbírálás esetén az engedélyező határozat 
kézhezvételétől jogosultak új nevük viselésére, okmányok cseréjére (erről haladéktalanul 
gondoskodniuk kell). A változásokat tartalmazó anyakönyvi kivonatot bármely települési 
anyakönyvezetőnél lehet kérelmezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


