Az ügytípus megnevezése:
Az eljáró osztály (szükség esetén a
csoport is) megnevezése:

Születési név megváltoztatása
Igazgatási Osztály

A névváltoztatásra
irányuló
kérelmet
bármely
anyakönyvvezetőnél lehet benyújtani.
Eljárási illeték (igazgatási
Első esetben 10.000.- Ft, további esetekben 50.000.- Ft
szolgáltatási díjak):
/illetékbélyeg formájában kell leróni!
- kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
- kérelmező születési anyakönyvi kivonata
- azoknak a személyeknek a születési és házassági
anyakönyvi kivonata, akiknek az anyakönyvi bejegyzését
a névváltoztatás érinti.
Az ügyintézéshez szükséges
- Személyazonosságot igazoló okmányok bemutatása
dokumentumok, okmányok:
- Ha élő személy nevét szeretné felvenni, a hozzájáruló
személyes megjelenése aláírásra, okiratainak bemutatása
- Kiskorú /korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen
/ esetén a szülők /törvényes képviselők/ okiratai,
- 14-18 éves gyermek esetén az ő okiratai is.
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. KIM rendelet az anyakönyvi feladatok
ellátásának részletes szabályairól
Alapvető eljárási szabályok:
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási
rendtartásról
Személyes megjelenése szükséges a kérelmezőnek, a
hozzájárulónak, kiskorú névváltoztatása esetén a
szülőknek /törvényes képviselőknek/ 14-18 éves korig a
Az eljárást megindító irat
gyermeknek is.
benyújtásának módja (helye, ideje):
földszint 10. számú iroda
hétfő: 8:00 – 15:00, kedd: 8:00 – 12:00, szerda: 8:0015:00, péntek: 8:00 – 12:00
Az anyakönyvvezető a benyújtott kérelmet iktatja, és
aláírásával hitelesíti a kérelmező és a hozzájáruló adatait
és aláírását. A kérelmet és annak mellékleteit felterjeszti
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó
az illetékes hatósághoz.
tájékoztatás:
A névváltoztatásra vonatkozó kérelem elbírálásáról a
minisztérium értesíti a kérelmezőt, illetve névváltoztatás
anyakönyvi bejegyzésére illetékes anyakönyvvezetőt.
Illetékességi területe:

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény alapján gazdálkodó szervezetek 2018. 01. 01. napjától kizárólag
elektronikus úton intézhetik ügyeiket.
Az elektronikus űrlapok elérhetősége:
1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap

2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város
Önkormányzatához: https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f44816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl=
3. Amennyiben az ügye elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus
űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát.
Az e-Papír szolgáltatás itt elérhető: https://epapir.gov.hu

