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Hivatali Kisokos 

Apai elismerő nyilatkozat megtétele 
 

 

Hol tudom az eljárást megindítani? 

Bármely település anyakönyvvezetőjénél. 

Apai elismerő nyilatkozat megtehető továbbá az alábbi szerveknél: gyámhatóság, bíróság, hivatásos 

konzuli tisztviselő, közjegyző. 

 

Mely esetben szükséges apai elismerő nyilatkozat megtétele? 

Amennyiben a szülők a gyermek születéséig nem kötnek házasságot, illetve amennyiben az anya 

családi állapota a fogamzás kezdetétől a gyermek születéséig hajadon. 

 

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem 

állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, 

vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes 

hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el. 

 
Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek 

megszületésekor válik teljes hatályúvá. 

 

Mikor tehető meg az apai elismerő nyilatkozat? 

Javasolt a gyermek születését megelőzően, a fogamzás kezdetétől megtehető, legkésőbb a gyermek 

születését követően, a gyermek születésének anyakönyvezésénél az apai adatainak anyakönyvezéséhez 

szükséges. 

 

Mi szükséges az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez? 

Mindkét szülő együttes, személyes jelenléte.  

Benyújtandó okmányok: 

 a szülők érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya és lakcímkártyája 

 amennyiben rendelkezésre áll a szülők születési anyakönyvi kivonata, 

 amennyiben az anya családi állapota elvált, a házasság megszűnését kimondó jogerős 

bírósági határozat, vagy a házasság megszűnését is tartalmazó házassági anyakönyvi 

kivonat, özvegy családi állapot esetében a házastárs halálának tényét tartalmazó házassági 

anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat és a házastárs halotti anyakönyvi 

kivonata, 

 gyermek születése előtt tett apai elismerő nyilatkozat esetében a magzat fogantatásának 

vélelmezett idejét és a szülés várható időpontját tartalmazó nőgyógyász által kiállított 

igazolás, 

 terhesgondozási kiskönyv,  

 a gyermek születése után tett apai elismerő nyilatkozat esetében a gyermek születési 

anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája. 

 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával 

összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata 

akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a 

nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság 

hozzájárulása pótolhatja. 

 

Mi a teendő abban az esetben, ha az anya családi állapota házas és a születendő gyermek 

biológiai édesapja nem az anya férje? 

A polgári törvénykönyv alapján a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a 

gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább 

egy része alatt házassági kötelékben állt. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem 
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érinti. A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított 

száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. 

Bizonyítani lehet, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt. 

 

Ha a nő házasságának megszűnése után újból házasságot kötött, az újabb házasságának 

fennállása alatt született gyermeke apjának akkor is az újabb férjet kell tekinteni, ha a 

korábbi házasság megszűnése és a gyermek születése közt háromszáz nap nem telt el. Ha ez a 

vélelem megdől, a gyermek apjának a korábbi férjet kell tekinteni. 

 

Összegezve: abban az esetben, ha az anya a fogamzás kezdetétől számítva akármennyi ideig házas 

volt, a férjet kell a törvény erejénél fogva apának tekinteni. Amennyiben az anya a terhesség fennállása 

alatt elválik férjétől, magában a válás ténye az apaság vélelmét nem szünteti meg, amennyiben az anya 

a házasság fennállása alatt terhes volt. Azonban, ha az anya a válás után újból férjhez megy, a gyermek 

apjának az új férjet kell tekinteni, akkor is ha az anya az előző házassága alatt terhes volt. Ebben az 

esetben egy „gyors” válás és egy „gyors” házasság megkötése a megoldás. 

 

Mi a teendő abban az esetben, ha az anya házassága a gyermek születése előtt nem szűnik 

meg, és/vagy újabb házasságot nem tud kötni és a gyermek biológiai apja nem a férj? 

Az apaság vélelmének megtámadása szükséges. Az apaság vélelmét azon az alapon lehet 

megtámadni, hogy az, akit a vélelem alapján apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a 

fogamzás idejében nemileg nem érintkezett vagy a körülmények szerint egyébként 

lehetetlen, hogy a gyermek tőle származik. Az apaság vélelmének megtámadására a vélelmezett 

apa, az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója jogosult. A pert a jogosultnak 

személyesen kell megindítania. Az apaság vélelmének megdöntése iránti pert a kiskorú gyermek és az 

anya a gyámhatóság hozzájárulásával a kiskorú gyermek hároméves koráig indíthatja meg. A többi 

jogosult az apasági vélelem keletkezésétől számított egy év alatt támadhatja meg az apaság vélelmét. 

 

Nincs szükség az apaság vélelmének megdöntése iránti perindításra, ha az apaság vélelme az 

anya házassága alapján áll fenn, a házastársak életközössége legalább háromszáz napja 

megszűnt, és az a férfi, akitől a gyermek ténylegesen származik, a gyermeket teljes hatályú 

apai elismerő nyilatkozattal a magáénak kívánja elismerni. Ebben az esetben a bíróság 

nemperes eljárásban a vélelmezett apa, az anya és a gyermeket teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozattal magáénak elismerni kívánó férfi közös kérelmére megállapítja, hogy a gyermeknek nem az 

anya férje vagy volt férje az apja. Az apaság kérdését ugyanebben az eljárásban teljes hatályú apai 

elismerő nyilatkozattal kell rendezni. 

 

Melyek az apai elismerő nyilatkozat további törvényi feltételei és joghatása? 

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet. 

 

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek 

törvényes képviselőjének és - ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte - a 

gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e 

minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az 

esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya 

vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja 

meg. 

 

Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van 

folyamatban, az apai elismerő nyilatkozat akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az 

apaság megállapítása nélkül kerül sor. 

 

Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a 

gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az 

addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem 

érinti. 

 

A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően az apai elismerő nyilatkozat nem vonható 

vissza. 

 

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos. 
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Vonatkozó jogszabályok: 

 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

 az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014 (V.19.) KIM 

rendelet, 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény. 

 

Az ügyben eljáró ügyintéző neve és elérhetőségei: 

Szücs Zsuzsanna anyakönyvvezető 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Ságvár, Fő u. 16. 

Tel: 84/580-022/15, Fax: 84/380-011, e-mail: szocial@sagvar.hu, honlap: www.sagvar.hu 

Az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges! 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő – szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30, 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, 

Péntek: 8.00 – 12.00. 
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