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JEGYZŐKÖNYVKÉSZITÉSI KÉRELEM AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK NEVÉNEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 
 

A Családjogról szóló törvény 344. szakaszának 1. és  2. bekezdése (a SzK Hivatalos Közlönye 2005/18., 

2011/72. –másik törvény és 2015/6. szám), az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 63. szakasza (a SzK 

Hivatalos Közlönye 16/18. szám) és az anyakönyvek vezetéséről és az anyakönyvi űrlapokról szóló utasítás 28. 

pontja  (a SzK Hivatalos Közlönye 09/109., 4/10 - mód. és 10/10. szám) alapján kérelmezem, hogy lehetővé tegyék 

számomra jegyzőkönyv készítését az újszülött gyermek nevének meghatározásáról, akinek születési dátuma 

______________ születési helye ___________________apja____________ ____________________ (név és 

vezetéknév), JMBG/SZSZ  ______________________ anyja ____________ ____________________ (név és 

vezetéknév), JMBG/SZSZ ______________________. 

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Mindkét szülő személyi igazolványa Felmutatni 

2. 
A köztársasági közigazgatási illeték bfizetésének bizonylata 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található szabályzatát (a 

SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő eljárásban az ügyfél 

kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás 

részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, 

hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv 

döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, hogy 

az adatokat az 

Önállóan szerzem be 

az adatokat 



illetékes szerv 

szerezze be 

1. A kérelmező szülő állampolgársági bizonyítványa    

2. A gyermek szüleinek házassági anyakönyvi kivonata     

3. A kérelmező szülő születési anyakönyvi kivonata, 

amennyiben a gyermek szülei nem házasok  
 

 

4. A másik szülő születési anyakönyvi kivonata, 

amennyiben a gyermek szülei nem házasok 

Harmadik személy 

jóváhagyása 

szükséges külön 

űrlapon.* 

 

5. 
A másik szülő állampolgársági bizonyítványa  

 

 

Megjegyzések: 

* A jóváhagyási űrlap (1-es számú ŰRLAP) csatolva van a kérelemhez.  

   A Városi Közigazgatási Hivatal szabály szerint köteles a kérelem tárgyát a benyújtás napján vagy legkésőbb 8 

napon belül megoldani.  

 

Illetékek/térítések: 

Közigazgatási illeték, 310,00 dinár összegben a következő számlaszámra 840-742221843-57, számlatulajdonos a 

Szerb Köztársaság költségvetése, hivatlozási szám 97  81-232, az utalás célja „köztársasági közigazgatási illeték“, a 

köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény díjszabásának 1. díjtételszáma szerint (a SzK Hivatalos 

Közlönye 03/43., 03/51. mód., 05/6., 05/101. – másik törvény, 09/5., 09/54., 11/50., 11/70. – összhangba hozott 

din.összegek, 12/55.- összhangba hozott din.összegek, 12/93., 13/47.- összhangba hozott din.összegek, 13/65. – 

másik törvény,14/57. - összhangba hozott din.összegek, 15/45. - összhangba hozott din.összegek, 15/83., 15/112., 

16/50. és 17/61. - összhangba hozott din.összegek).  

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

 

A kérelmező neve és vezetékneve 

 

_______________________________ 
Cím 

 

_______________________________ 
Személyi igazolvány száma 

 

_______________________________ 

Elérhetőségi telefon 

 

_______________________________ 

Aláírás 

 

______________________________ 



1-es számú ŰRLAP  
 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található szabályzatát (a 

SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő eljárásban az ügyfél 

kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás 

részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, 

hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv 

döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérvény hiányosnak tekinthető. 

 

Az eljárást a______________________________________________nyújtom be jogérvényesítés céljából a 

_____________________     ennek kapcsán adom az alábbi 

 

NYILATKOZATOT 

 

I  Egyetértek vele, hogy az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás 

részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja. 1  

 

................................................ 

               (hely) 

.................................év                                                                                           ................................................ 

    (dátum)                                                                                               (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 

 

II Az illetékes szerv köteles betekintést végezni az adatokba, azokat begyűjteni és feldolgozni, ennek ellenére kijelentem, hogy az 

eljárás szükségére önállóan szerzem be: 2 

 

 а) minden személyes adatot a tényekről amelyek a hivatalos jegyzőkönyv részei és amelyek nélkülözhetetlenek a döntéshez. 

 

 b) a következő adatokat:3 

 

1. ..................................................................... ........................................................................ 

2............................................................................................................................. .............. 

3............................................................................................................................................. 

4............................................................................................................................. ................ 

Tudatában vagyok annak, hogy ha a felsorolt személys adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az illetékes szerv döntéséhez, nem 

nyújtom be ...................4napon belül, az eljárás megindítására irányuló kérelmet a szerv hiányosnak fogja tekinteni.  

 

 

..........................................  

                          (hely) 

..........................................                                                                                   ................................................ 

                (dátum)                                                                                        (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 
 

 

                                                
1 A Személyes adatok védelméről szóló törvény 13. szakaszával összhangban (a SzK Hivatalos Közlönye 08/97., 09/104. – másik 

törvény, 12/68. – AB határozata és 12/107. szám) a hatóság az érintett személy hozzájárulása nélkül dolgozza fel az adatokat, ha 

az adatfeldolgozás a törvényben meghatározott jogkörébe tartozó teendők ellátásában a nemzet- vagy közbiztonsági érdek, 

valamint az ország védelmi érdekének érvényesítése, bűncselekmény megakadályozása, felfedése, vizsgálata és üldözése, az 

állam gazdasági, illetve pénzügyi érdekeinek, egészség és erkölcs védelme, jog és szabadság, valamint egyéb közérdek védelme 

miatt elengedhetetlen, egyéb esetekben pedig az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján. 
 

2 Be szükséges keretezni a betűt a választott opció előtt  
3 Csak az esetben kell kitölteni ha az ügyfél az általa kérelmezett eljárás során kifejezetten kijelenti, hogya személyes adatoknak 

amelyek a hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban csak egy részét   szerzi be önállóan.  



 

 


