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Születési névváltoztatása
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási
és Anyakönyvi Osztálya.
Kérelem benyújtható bármely anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen
eljáró szerv illetékességi területe
A születési névváltoztatás iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely
hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A születési
névváltoztatására irányuló eljárás lefolytatására Budapest Főváros Kormányhivatala
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya rendelkezik
országos hatáskörrel.
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Személyazonosság és állampolgárság igazolására alkalmas okmány, lakcímet és
személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, ha családi
állapota férjes vagy nős házassági anyakönyvi kivonat, ha van kiskorú gyermeke a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló
dokumentum.
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az eljárás díj- és illetékmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az
anyakönyvi szerv engedélyezheti.
Szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a
névváltozással érintett családi nevét viselő kiskorú gyermekére is.
Kivétel: ha ezt a szülők kifejezetten nem kérik.
14. életévét betöltött kiskorúnak hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.
Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselői együttesen terjeszthetik elő. Kiskorú
gyermek esetében, akkor is szükséges a külön élő hozzájárulása a név megváltoztatásához,
ha csak az egyik szülőnél van a gondozás, nevelés joga.
Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is
kiterjed.
Főszabály szerint nem lehet engedélyezni:
 a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet,
 történelmi nevet,
 régies írásmóddal írott családi nevet,
 az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb
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névváltoztatást és
személyhez fűződő jogot sértő családi nevet.

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető a magyar
hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, a történelmi név, és a régies
írásmóddal írott családi név viselése.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha
van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30 előzetes
időpontfoglalásra.
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
A név megváltoztatása iránti kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül megküldi a
névváltoztatásért felelős anyakönyvi szervnek.
A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési ideje 45 nap.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1990. évi XCIII. törvényaz illetékekről
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes
szabályairól
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