
KÉRELEM 
 

házassági névviselési forma módosítására 

 
A mai napon személyesen megjelent férj/feleség*, a házasságról, a családról és a gyámságról 
szóló 1952. évi IV. tv. 25. § (1)-(2)-(3)* bekezdésben, valamint az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 27/B. § (4)-(5) 
bekezdésében foglaltak alapján házassági nevének módosítását kéri a következő formában: 
 

**„_________________________________________________________________” 
Nevezett jelenleg viselt házassági neve: 
________________________________________________________________________ 
 

Nevezett születési családi és utóneve: 
________________________________________________________________________ 
 

születési helye: 
________________________________________________________________________ 
 

személyi azonosítója:                , születési ideje:       
      

Személyazonosító okmányának 
 

– típusa; okmányazonosítója: 
_______________________________________________________________________ 
 

– kiállító hatóság megnevezése: 
_______________________________________________________________________ 
 

– érvényességi ideje: 
_______________________________________________________________________ 
Magyar állampolgárságát igazoló okmányának  
 

– típusa; okmányazonosítója: 
_______________________________________________________________________ 
 

– kiállító hatóság megnevezése: 
_______________________________________________________________________ 
 

– érvényességi ideje: 
_______________________________________________________________________ 
 
Házasságkötésének helye: 
_______________________________________________________________________ 
 

– ideje: 
_______________________________________________________________________ 
A házastárs házassági neve: 
_______________________________________________________________________ 
 

– születési családi és utóneve: 
_______________________________________________________________________ 
 
Kelt: _______________________, __________ év __________________ hó _____ nap. 
 
_______________________________________            ___________________________ 

 konzuli tisztviselő     kérelmező 
       P.H. 
 
 



 
* A nem megfelelő részt át kell húzni. 
** Az elvált vagy özvegy nő férje nevének „né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása 
alatt nem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta. 
 
A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt vagy annak megszűnése után a mindenkor hatályos 
Csjt. szabályainak megfelelően az érintett személy kérelmére módosítható. Ha mindkét házas fél módosítani 
kívánja házassági nevét, külön-külön kell kérelmezniük azt. 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ
 
 

 A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után 
– a Csjt. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható. 
Az eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a 
kérelem a lakcím szerinti anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. 
 

 A házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.
 

 Az elvált, vagy özvegy nő volt férje nevének „-né” toldatos formáját nem választhatja ha a 
házasság fennállása alatt azt nem viselte, vagy attól a bíróság eltiltotta. 
 

 Újabb házasságkötés esetén a feleség volt férje nevét a „-né” toldattal nem viselheti tovább, 
és az a joga akkor sem éled fel, ha újabb házassága megszűnt.  
 


