A GYERMEK CSALÁDI ÉS UTÓNEVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
.Az eljárás megindítása::
a szülők kérelmére indulhat az eljárás, melyet az ügyfelek írásban és szóban terjeszthetnek a
gyámhivatal elé, ez utóbbi kérelemről a gyámhivatal ügyintézője jegyzőkönyvet vesz fel.
Az eljárásért – az általános szabály szerint – illetéket leróni, igazgatási szolgáltatási díjat
befizetni nem kell!
Ügyintézési útmutató
1.) A kérelem előterjesztésére jogosult ügyfelek: a gyermek szülői, függetlenül attól, hogy
a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorló vagy különélő szülőkről van-e szó
2.) A gyermek családi és utóneve megállapításának célja: a nyitott anyakönyvi
bejegyzések lezárása
3.) Hatásköri és illetékességi szabályok:
Hatáskör:
Bíróság: állapítja meg a gyermek családi és utónevét, ha a különélő szülők a gyermek
nevével kapcsolatosan nem tudnak egyetértésre jutni és a döntés érdekében a bírósági eljárást
megindítják.
Gyámhivatal: állapítja meg a gyermek családi és utónevét, ha a szülői felügyeleti jogot csak
az egyik szülő gyakorolja, aki felhívás ellenére a gyermek utónevét nem határozza meg, vagy
a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek családi, illetve utónevének
meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhivatal felhívása ellenére nem
jelentik be, illetve, ha a különélő szülők a gyermek nevével kapcsolatosan nem tudnak
egyetértésre jutni és felhívás ellenére nem igazolják a bírósági eljárás megindítását.
Illetékesség: a városi gyámhivatal illetékességét a gyermek törvényes képviselőjének
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapítja meg.
Lehetőség van azonban arra, hogy az ügyfél a lakcíme, vagy foglalkoztatójának székhelye,
telephelye szerinti gyámhivatalhoz nyújtsa be a kérelmét, amennyiben az adott településen
nem működik gyámhivatal, úgy a kérelmet, a lakcímre, munkahelye szerinti jegyzőnél is
előterjesztheti. Ez utóbbi 2 hatóság a kérelmet 5 napon belül továbbítja a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező gyámhivatalhoz.
4.) Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok:
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. (Ket.)
• A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. ( Csjt. ) 70-73. §
• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm.
rendelet.
• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 20. §
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5.) Az eljárás során használt fogalmak:
Családi és utónév: a születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi
bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.
Együttes szülői felügyelet: együttesen gyakorolják a szülők a szülői felügyeleti jogot, ha:
a) házasságuk fennáll,
b) házasságuk fennáll, de életközösségüket megszakították,
c) élettársi kapcsolatban élnek vagy élettársi kapcsolatukat megszakították,
d) a szülők sem házassági kötelékben, sem pedig élettársi kapcsolatban nem éltek
feltéve, hogy az a)-d) pontok egyikében sem került sor a kiskorú bíróság
általi valamelyik szülőnél történő elhelyezésére,
e) a házasság felbontása vagy a gyermek elhelyezése iránti perben a bíróság közös
szülői felügyeletet rendelt el vagy a szülőknek a közös szülői felügyeletre
vonatkozó egyezségét jóváhagyta.
Minden más esetben – a bíróság gyermekelhelyezési döntésére tekintettel – különélő
szülőkről van szó.
Az ügyintézés folyamata:
1.) A gyámhivatal vagy a szülők kérelme, vagy pedig az anyakönyvvezető értesítése alapján
azt állapítja meg, hogy a gyermek családi neve nem került meghatározásra, vagy pedig az arra
jogosult szülő a gyermek utónevére nem nyilatkozott. Ilyen eset rendszerint akkor áll fenn,
amikor a bíróság állapítja meg az anya által megnevezett férfi apaságát.
A városi gyámhivatal elsőként azt vizsgálja, hogy a szülők hogyan gyakorolják a szülői
felügyeleti jogokat, vagyis a szülői felügyeletet együttesen gyakorló vagy pedig különélő
szülőkről van-e szó, s amennyiben ez utóbbi helyzet áll fenn, a úgy a gyámhivatalnak azt is
vizsgálnia kell, hogy a szülők között van-e folyamatban bírósági per a gyermek nevének
meghatározása tárgyában.
Ha azt állapítja meg, hogy a szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják, vagy pedig
különélő szülőkről van szó, de közöttük nincs folyamatban per, a városi gyámhivatal felhívja
a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülőket a gyermek családi, illetve utónevének
meghatározásával kapcsolatos megállapodásuk felhívástól számított 30 napon belül történő
bejelentésére, különélő szülők esetén pedig a felhívástól számított 30 napon belül a bírósági
eljárás megindításának igazolására.
Ha a szülők a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesznek eleget, a gyámhivatal
állapítja meg a gyermek családi és utónevét, melyről – az anyakönyvi bejegyzés teljesítése
érdekében – az anyakönyvezetőt értesíti.
2.) Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő: a Ket.33.§ (2) bekezdése értelmében soron
kívül kell az érdemi határozatot meghozni, mely határidő 15 nappal meghosszabbítható. Ezt a
határidőt úgy kell értelmezni a gyámhatóságok vonatkozásában, - melyek jellemzően
kiskorúak ügyeiben járnak el, így szinte valamennyi ügyfélre soronkívüliség érvényesül -,
hogy legkésőbb az általános – 30 napos -ügyintézési határidő lejárta előtti napon meg kell
hozni a döntést, vagy meg kell hosszabbítani a határidőt.
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3.) A kérelem alapján történő eljárás megindításától számított 5 napon belül a gyámhivatal
értesíti a másik szülőt, mint ellenérdekű ügyfelet az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (3)-(5)
bekezdéseinek megfelelően.
4.) A hatóság a gyermek családi és utónevének megállapításáról határozattal dönt. A városi
gyámhivatal a döntést határozatba foglalja, melynek közlése postai úton történő
kézbesítéssel történik, ellene a közléstől számított 15 napon belül a városi gyámhivatalnál
előterjesztett, de a Bács-Kiskun megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának
címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Tájékoztató az ügyintéző elérhetőségéről:
1. Az ügyben eljáró hatóság: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal
Gyámhivatala
2. Ügyfélfogadási idő: H,Sz,Cs,: 800-1130 1300-1530
3. Az ügyintéző neve: Móráné Vass Magdolna
- elérhetősége: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.
- telefonszáma.: 76/356-211/138
- e-mail címe:

