Gyermek családi és utónevének megállapítása
Az eljárásra akkor kerül sor, ha szülő a gyermek utónevét nem határozza meg,
illetve ha a szülők között vita van a gyermek családi- vagy utónevének
megválasztása miatt.

Jogszabály:
Csjt.42.§ 72/B.§., 73. § .(1) bekezdés, Gyvt. 111. § b) pont, 1982.évi 17.sz.tvr. 18.§.
Gyer. 20. §.
Eljárás megindítására:
- bármelyik szülő,
- a gyámhivatal hivatalból jogosult, az anyakönyvvezető értesítése alapján

Az eljárás menete
a szülői felügyeleti jog gyakorlása tekintetében különbözik egymástól, azaz:
Gyámhivatal állapítja meg a gyermek
utónevét:
- ha a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja ( mert házasságon kívül szülte
gyermekét és még az apaság kérdése nem rendeződött) és az anyakönyvvezető
felhívása ellenére 30 napon belül nem határozta meg gyermeke utónevét (a családi név
ebben az esetben nem lehet vitás, mert az anya nevét viseli a gyermek),
családi, illetve utónevét:
- ha szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják (házasságban élnek vagy
élettársak) és gyámhivatal felhívásától számítva 30 napon belül nem jelentik be a
megállapodásukat, továbbá
- ha külön élnek (elváltak, vagy házasságon kívüli élnek és a szülői felügyeletet
egyik szülő gyakorolja, de jogszabály alapján a név megválasztás kérdésében együtt
kell dönteniük) és a gyámhivatal felhívása ellenére 30 napon belül nem igazolják a
bírósági eljárás megindítását.
Bíróság dönt
- ha a külön élő szülők (fent leírt utolsó eset) a gyámhivatal felhívásától számított 30
napon belül a pert megindítják.
A névviselésre vonatkozó szabályok:
- a gyermek - szüleinek megállapodása szerint - apjának, vagy anyjának családi nevét
viseli,
- közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági

nevét viselheti,
- amennyiben a házasságban élő szülők nem viselnek közös családi nevet, a
házasságkötést megelőző eljárás során megállapodnak a gyermek nevéről, azaz apa
vagy anya, vagy mindkét szülő családi nevéből képzett (kéttagú) családi nevét viseli
és ezt a megállapodásukat legkésőbb az első közös gyermek születésének
anyakönyvezéséig módosíthatják. ( ez a lehetőség házasságon kívül született gyermek
nevére nem vonatkozik)

