
Anyakönyvi eljárás 

 

 

A 2014. július 1-jét követően bekövetkezett anyakönyvi eseményeket elektronikus 

anyakönyvbe kell rögzíteni. Az elektronikus anyakönyv országos szinten a személyt tartja 

nyilván és ehhez rendeli hozzá az egyes anyakönyvi eseményeket, illetve azok adataiban történt 

változást. 

Az anyakönyvi eseményeket (születést, a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését 

és a halálesetet), az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az 

anyakönyvi esemény bekövetkezett. 

Anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti kivonat; bejegyzett élettársi kapcsolat) iránti 

kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni.  

Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek, akik igazolni tudják, hogy a kivonat 

kiállításához jogos érdekük fűződik.  

 

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes 

 

Válás utáni névviselés bejelentése: Országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél bejelenthető. 

Az eljárás illetékköteles, mértéke: 3000,-Ft  

  

Születési névváltozás kezdeményezése: A születési név megváltoztatása országosan 

bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét 

szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság 

megszüntette. A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét 

kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a 

nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a 

névváltoztatás. 

Az eljárás illetékköteles, mértéke: első alkalommal 10.000, -Ft  

  

Házassági név módosítása: A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve 

annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható.  

A házassági név módosítása országosan bármelyik anyakönyvvezetőnél kérelmezhető. 

Az eljárás illetékköteles, mértéke: 3000,-Ft  

  

Házassági név megváltoztatása: A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a 

kérelmére megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és a személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával 

igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta. 

Az eljárás illetékmentes. 

  

Hazai anyakönyvezés: Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének 

(születés, házasságkötés, halál, bejegyzett élettársi kapcsolat) anyakönyvezését országosan 

bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél lehet kezdeményezni. 

  

 

 

 



Családi név korrekciója: A korrekciós eljárás kizárólag a születési családi név anyakönyvi 

eljárásban történő módosítására vonatkozik, és a megkülönböztető betűjel és a kötőjel 

anyakönyvezésével kapcsolatos szabályokat foglalja magába. A születési családi név egy- vagy 

kéttagú lehet. Az a személy, akinek kéttagú családi nevét 1953. január 1-jét megelőzően kötőjel 

nélkül anyakönyvezték, kérheti, hogy a születési családi nevét a továbbiakban kötőjellel 

összekapcsolva viselje. Az a személy, akinek a két- vagy többtagú családi nevét kötőjellel 

összekapcsolva anyakönyvezték, kérheti a születési családi név tagjait összekötő kötőjel 

törlését. 

Az eljárás illetékmentes. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

• az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

• az anyakönyvezési feladatok ellátásáról szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

• Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (VI.6.) önkormányzati 

rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő 

díjakról és egyes eljárási szabályokról 

• a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony 

igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. 

évi XXIX. törvény 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

Felvilágosítás kérhető: 

Késmárki Józsefné – igazgatási referens - anyakönyvvezető 

Tel: 06-70/684-8169 

e-mail: szoc.pmhiv@enying.eu 
 

 
  


