A gyermek nevének megállapítása
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- születési anyakönyvi kivonat
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve hivatalból.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
60 napon belül.
Ügymenet leírása:
A gyámhatóság a gyermek családi és utónevének megállapítása érdekében, ha a
szülői felügyeletet közösen gyakorló együtt élő vagy különélő szülők a gyermek
családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a
gyámhatóság felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, tárgyalást
tart a szülők megállapodásának elősegítésére. A tárgyalás eredményeként a szülők
döntése alapján, eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek családi és
utónevéről. Amennyiben a gyermek mindkét szülője ismeretlen, a gyámhivatal
határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről, egyidejűleg megállapítja a képzelt
szülők adatait.
Alapvető eljárási szabályok:
A gyermek - szüleinek megállapodása szerint - apjának vagy anyjának születési vagy
házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli. Ha a szülők nem kötöttek házasságot,
a gyermek nem viselheti az anyja más személlyel kötött házassága folytán viselt
nevét, ha azt az anya a házasságra utaló toldással viseli. A gyermek családi névként
szüleinek összekapcsolt családi nevét is viselheti, akkor is, ha a szülők a
házasságkötés után családi nevüket nem kapcsolták össze vagy a szülők nem
kötöttek házasságot. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet. Ha a szülői
felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, és az anyakönyvvezető vagy a
gyámhatóság felhívása ellenére a gyermek utónevét – a felhívás közlésétől számított
harminc napon belül – nem határozza meg, a gyerek utónevét a gyámhatóság
állapítja meg.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

- 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről
Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs

