
Házassági név megváltoztatása 

 

Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek 

Ügy fajtája: 
Házassági név megváltoztatása  
  
Eljárás típusa:  
Államigazgatási hatósági ügy 
  
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
Szany Nagyközség Anyakönyvvezetője 
  
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén): 
Szany Nagyközség Anyakönyvvezetője 
  
Illetékességi területe: 
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye 

szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerint illetékes 

anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. 
  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél,  
lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány 
ha rendelkezésre áll, akkor a házassági anyakönyvi kivonat 
  
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása: 
5.000 Ft illeték (illetékbélyegben) 
  
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje): 
A házassági név módosítására irányuló kérelmet személyesen kell benyújtani a 

házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél.  
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 házassági 

nevének megváltoztatását. 
  
Ügyfélfogadás ideje: 
A hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Kedd   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Szerda   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Csütörtök   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Péntek   7.30 – 12.00 
  
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 
azonnal  
illetékes anyakönyvvezetőhöz való továbbítás 5 nap 
  



Fellebbezési határidő: 
15 nap 
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz. A fellebbezést Szany Nagyközség 

Anyakönyvvezetőjéhez kell benyújtani. 
  
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás): 
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján 

megilleti. A házasságot kötő személy a Csjt.-ben felsorolt házassági névviselési formák 

közül választhat házassági nevet. A házassági név családi nevekből képzett része egy 

vagy legfeljebb kéttagú lehet. 
A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése 

után - a Csjt. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható. 
  
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. 
  
  
  
 


