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HATÁROZAT IRÁNTI KÉRELEM A KISKORÚ GYERMEK VEZETÉKNEVÉNEK 

MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL  

 

A családjogi törvény 350. szakaszának 1. bekezdésére („A SZK Hivatalos Közlönye“ 2005/18, 2011/72-

másik törvény  és  2015/6 szám) és az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. szakaszának 1. 

bekezdésére („A SZK Hivatalos Közlönye“ 2016/18. szám) alapozva kérelmezzük határozat kiadását amely 

megállapítja kiskorú gyermekünk személyes nevének megváltoztatását (jelenlegi 

név)______________________________ az új személyes névre: _______________________________ .  

 

____________________________________________________________________________________ 

(a kérelmező neve, vezetékneve és JMBG/SZSZ) – ANYA 

 

____________________________________________________________________________________ 

a kérelmező neve, vezetékneve és JMBG/SZSZ – APA 

 

 
A kérelemhez csatolom: 

SZS Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A SZÜLŐK személyi igazolványa Fénymásolat/Felmutatni 

2. 
Bizonylat a státusz megváltozásáról  (apaság elismerése vagy 

megállapítása és más) 

Eredeti példány/hitelesített 

fénymásolat 

3. 
A köztársasági közigazgatási illeték befizetésének bizonylata 

Eredeti példány/hitelesített 

fénymásolat 

 
Ismerjük 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. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, hogy 

az adatokat az 

illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem be 

az adatokat 

1. A kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata   

2. Állampolgársági bizonyítvány (ha az állampolgárság 

nincs bejegyezve a SZAK-ba) 
  

3 Bizonylat arról, hogy  nem folyik ellene büntető eljárás 

és nem emeltek ellene vádat (idősebb kiskorú gyermek 

esetében) 

 
 

4. Bizonylat a gyermek lakóhelyéről akinek vezetékneve 

változik 
 

 

 

Megjegyzések : 

 

A Városi Közigazgatési Hivatal köteles a kérelem tárgyát 30 napon belül megoldani (általános ügyintézési határidő  

KET 145.sz.). 

Illetékek/térítmények: 

 

Közigazgatási illeték, 770,00 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. és 219. díjtételszáma szerint („A SZK 

Hivatalos Közlönye 03/43, 03/51 mód., 05/6., 05/101 – más. 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 – más. 

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 természetes személy neve és vezetékneve 

 

______________________________ 

Cím 

 

______________________________ 

Személyi igazolvány száma 

 

______________________________ 

Elérhetőségi telefon 

 



______________________________ 

Aláírás 

 

______________________________ 
 


