Születési név megváltoztatása
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője
Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály 10. számú iroda
Ügyintéző: Jakab Éva Andrea
Elérhetőség: 56/470-017; 9-es menü, 5-ös almenü
A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján
megillet. A magyar állampolgárok születési neve családi és utónévből áll. Születési családi
név egy vagy kéttagú lehet a kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy
vagy két utónevet lehet.
Illetékesség:
Kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvezető készíti el, és továbbítja a kérelmet az
anyakönyvi ügyekért felelős miniszterhez. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes
konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.
Szükséges okiratok:
Nagykorú kérelmező esetén:
- Születési anyakönyvi kivonat
- Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes
személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
- Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági
igazolvány.
Kiskorú kérelmező esetén:
- Születési anyakönyvi kivonat
- A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése
személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
- 14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
Ügyintézés határideje és díja:
- IRM Anyakönyvi Osztály 45 nap
- 10.000 Ft értékű illetékbélyeg
Az alkalmazott jogszabályok:
- 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
- 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről
Egyéb fontos tudnivalók
Az új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni az érintett, kérelmére
indult eljárásban gondoskodni kell az okmányok cseréjéről.

A házassági név módosítása

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján
megilleti.
A házassági névbejelentési forma - a házasság fennállása alatt és annak megszűnése után - az
érintett kérelmének megfelelően a jogszabályokat figyelembe véve módosítható.
Illetékesség:
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti
anyakönyvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is
előterjeszthető.
Illeték: 5.000,-Ft illetékbélyeg, mely magába foglal egy új házassági anyakönyvi kivonat
kiadását is.

