
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

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

szabályairól 

A nem házasságba születő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni 
ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a 
szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére csak akkor kerülhet sor, 
ha apasági vélelem nem áll fenn. Az apasági vélelmet bírósági perben lehet megdönteni. 

Apasági vélelem: a gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási 
idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt 
házassági kötelékben, vagy nyilvántartott élettársi kapcsolatban állt. Ez esetben más férfi nem 
tehet apai elismerő nyilatkozatot. 

 Házasságból születendő/született gyermekre vonatkozóan nem lehet apai elismerő 
nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a férj apaságának vélelmét valamelyik bíróság 
jogerősen megdöntötte.  

 Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet 
jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 
nap.  

 Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a 
gyermeknél, akire az apai nyilatkozatot tenné.  

 Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása is 
szükséges. 

  Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondnoknak, mint a kiskorú törvényes 
képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz írásbeli hozzájárulását kell adnia.  

 Külföldi állampolgárságú apa által tett apai elismerő nyilatkozatot – az apa adatai 
bejegyzésének elrendelése céljából – az anyakönyvvezető felterjeszti Budapest 
Főváros Kormányhivatalához. 

A nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni az alábbi szervek valamelyike előtt: 

 kormányablak, 

 anyakönyvvezető, 

 gyámhatóság (járási gyámhivatal), 



 bíróság, közjegyző, 

 konzuli tisztviselő 

A nyilatkozatot be kell készíteni a kórházi csomagba! 

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek: 

 Szülők érvényes személyi igazolványa, útlevele, vezetői engedélye és lakcímkártyája 
 az anya elvált vagy özvegy családi állapotának okirattal történő igazolása 
 gyermek születési anyakönyvi kivonata (megszületett gyermek esetén) 
 szakorvosi igazolás a fogantatás és a szülés várható időpontjáról és a várandós anya 

gondozási könyve (születendő gyermek esetén) 

Az eljárás költség és illetékmentes. 
 

Ügyintézés helye: Seregélyes Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes Széchenyi út 5. szám) 
Igazgatási és Ügyviteli iroda 

 
Ügyfélfogadási idő: 

 
Hétfő:  08.00-12.00 és 12.30.-16.00 
Szerda: 08.00-12.00 és 12.30.-17.30 
Péntek: 08.00-11.30 
 

További információ kérhető a 22/447-002-es telefonszámon. 
 

 

 


