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Tájékoztató a Magyarországon született gyermekek keresztnevének megválasztásáról 
 
 
Megjegyzés: Minden információ a nagykövetségnek a jelen tájékoztató megfogalmazásakor rendelkezésre álló ismeretein és tapasztalatain 
alapul. Minden körültekintés ellenére sem adható garancia a teljességre és a helyességre vonatkozóan. 

 

 
1. A magyar jogi előírások 
 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 17/1982 sz. törvényerejű 
rendelet 27A. szakaszának 3. bekezdése szerint a magyar családjogi nyilvántartásokba legfeljebb 
két keresztnév írható be. A bejegyezhető utónevek listája általánosságban csak a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által kiadott férfi és női keresztnevek listájára 
korlátozódik. Ezen keresztnevek listája a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található. 
 
2. A német jogi előírások 
 
A keresztnevek használatát a német törvények nem szabályozzák. A szülői felügyeletre jogosult 
személyek alapvetően szabadon választhatják meg a gyermek utónevét, de a választott 
keresztnév nem sértheti a gyermek érdekeit. Több keresztnév kombinálható egyetlen 
keresztnévvé; az ilyen keresztnév-kombináció nem tartalmazhat egynél több kötőjelet. Az 
utónevek írásmódja a német helyesírás általános szabályain alapszik. Amennyiben a szülők több 
keresztnevet választanak, ezeket a szülők által meghatározott sorrendben kell beírni az 
anyakönyvi kivonatba. 
A PSTG 45. §-a szerint azonban lehetőség van a keresztnevek sorrendjének megváltoztatására a 
keresztnevek viselőjének elképzelése szerint, amit az illetékes német anyakönyvi hivatalhoz 
intézett, nyilvánosan hitelesített nyilatkozat útján kell foganatosítani. 
 
3. A magyar anyakönyvi hivatalokhoz benyújtandó keresztnév-választás érvényességének 
igazolása  
 
A konzuli tisztviselők jogilag nem jogosultak végleges, jogilag kötelező érvényű, a személyi 
állapottal vagy a névtörvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára. Ez általában az illetékes 
német anyakönyvvezető illetékességi körébe tartozik. A nagykövetség ezért nem tud olyan 
igazolást sem kiállítani, amely megerősítené adott keresztnevek kiválasztásának érvényességét. 
A nagykövetség erről a 89/2013 és a 2/2020 számú szóbeli jegyzékekkel tájékoztatta a magyar 
külügyminisztériumot. A magyar külügyminisztérium pedig a KÜM/1494-1/2014 számú szóbeli 
jegyzékkel tájékoztatta a nagykövetséget arról, hogy a külügyminisztérium e fenti körülményről 
tájékoztatta a magyar anyakönyvi hivatalokat. 
Amennyiben az egyik, vagy mindkét szülő továbbra is Németországban rendelkezik lakóhellyel, a 
lakóhely szerint illetékes anyakönyvi hivatalnak kell eldöntenie, hogy a kiválasztott név 
bejegyezhető-e. 

http://www.nytud.mta.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/index.html
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Amennyiben a szülők nem rendelkeznek németországi lakóhellyel, a szülők az alábbi irodához 
fordulhatnak: 
 

Gesellschaft für die Deutsche Sprache e.V. 
Zentrale Wiesbaden 
Spiegelgasse 13 
65183 Wiesbaden 
Tel: +49 611 99955-0 
E-Mail: sekr@gfds.de 
http://gfds.de/vornamen/gutachten-fuer-das-standesamt 

 
Szükség esetén ez az iroda díjas alapú szakértői véleményt készíthet a keresztnév 
megválasztásával kapcsolatban. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az a gyermek, amelynek egyik szülője magyar, a másik szülője 
német állampolgár, születéskor mind a magyar, mind a német állampolgárságot megszerzi. 
Ezért a gyermeket Magyarországon a magyar állampolgárokra vonatkozó jogi előírásoknak 
megfelelően kezelik. A név tehát általában csak a magyar jogszabályoknak megfelelően 
választható ki. 
 
 

Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetsége Budapest 
– Jogi és Konzuli Osztály – 

cím: 1014 Budapest I., Úri utca 64-66. 
postacím: H-1250 Budapest, Pf. 43., Magyarország 

telefon: +36 1 4883 -500 
fax: +36 1 4883 558 vagy 570 

e-mail: konsulat@buda.diplo.de 
internet: www.budapest.diplo.de 
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