Születési név megváltoztatása
Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek
Ügy fajtája:
Születési név megváltoztatása
Eljárás típusa:
Államigazgatási hatósági ügy
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Anyakönyvi ügyekért felelős miniszter
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskö rátruházás esetén):
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály
Illetékességi területe:
Szanyi lakóhelyhez kötött illetékesség
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél,
lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
a kérelmező, valamint azon személyek születési, házassági anyakönyvi kivonata, akiknek
anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
Névváltoztatási kérelem illetéke: 10.000 Ft
Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000.- Ft
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):
A kérelmet a lakóhely szerint illetékes anyakönyvezetőhöz kell benyújtani, aki azt
továbbítja az anyakönyvi ügyekért felelős miniszterhez. Külföldön élő magyar állampolgár
az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.
Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti
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 születési
nevének megváltoztatását.
Ügyfélfogadás ideje:
A hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
Anyakönyvvezetőnél: a kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap
KIM Anyakönyvi Osztály 60 nap
Fellebbezési határidő:
nincs
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):
Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az
anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési
helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,
továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában
tartózkodási helyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát
igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
- amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa
személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja
születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
- a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét,
születési helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési
idejét;
- a kérelem indokolását;
-nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e.
- Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi,
illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.
- Nyilatkozatot arról, hogy az új név felvétele a környezetében élők személyiségi jogait
nem sérti.
A szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten
nem kéri - kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is.
Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a
névváltoztatás rá is kiterjed. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul
képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös
méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.
Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a
névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.
Amennyiben az ügyfél által kért utónév nem szerepel a magyar utónévkönyvben, először
be kell szerezni (anyakönyvvezető szerzi be az ügyfél kérelmére) az MTA Nyelvtudományi
Intézetének engedélyét.
Amennyiben élő személy családi nevének felvételéről van szó, az érintett személy
beleegyező nyilatkozata is szükséges.
sak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző
névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.
A kérelmező az új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető
elektronikus programok elérése)
nincs
Időpontfoglalás:
nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
1982. évi 17. tvr. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rend. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről
1990. évi XCIII tv. Az illetékekről
2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott
határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának
joga.
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal,
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban
vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

