
APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE 

Ügyleírás: 

Az apai jogállás keletkezésének feltétele a házassági kötelék, élettársak esetén reprodukcióra 

irányuló különleges eljárás, apai elismerő nyilatkozat, vagy bírósági határozat. 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat tehető születendő és már megszületett gyermekre. 

Illetékesség: 

Az apai elismerő nyilatkozatot és a hozzájárulást anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a 

gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell jegyzőkönyvbe venni vagy 

közjegyzői okiratba kell foglalni. A jegyzőkönyv vagy okirat aláírását követően az apai 

elismerő nyilatkozat nem vonható vissza. 

Ha az elismerő apa kiskorú, akkor az apai elismerő nyilatkozatot kizárólag a gyámhatóság 

illetékes felvenni. 

Szükséges okiratok:  

Mindkét fél személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

születendő gyermek estében a terhesgondozási kiskönyv, szakorvosi igazolás. Ha az anya 

elvált családi állapotú: családi állapotát az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy 

érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi okirat, vagy jogerős bírósági 

ítélet igazolja. 

 

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes, Karácsony S. tér 5. 

Oláh Lászlóné - anyakönyvi ügyintéző  

Tel.szám. 06 54 531 000 

 

Ügyfélfogadási rend: 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

Javasoljuk az ügyintézővel előzetesen időpontot egyeztetni. 

 

 

Ügyintézés határideje és díja 

Azonnal 

Illetékmentes 

 

Az alkalmazott jogszabályok 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes 

szabályairól 

 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

Apai elismerő nyilatkozathoz kizárólag hajadon, özvegy vagy elvált családi állapotú anya 

járulhat hozzá! Amennyiben a hozzájáruló anya házassága érvényes, akkor az apai jogállást 

nem töltheti be más személy, csak a házastárs! Az elismerő apa családi állapotát nem kell 

vizsgálni. 

Megszületett gyermek esetében is érvényesek a fenti szabályok a hozzájáruló anya családi 

állapotára vonatkozóan az alábbi kiegészítéssel. 

Amennyiben a gyermek érvényes házasságban születik vagy a gyermek születése a házasság 

megszűnését megelőző 185-300 nap közé esik, akkor a házastársat kell apának tekinteni, a 

gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni.  

Amennyiben nem a házastárs/volt házastárs a gyermek apja, akkor először az apaság 

vélelmének megdöntése iránti keresetet kell benyújtani a Bíróságon.  Ezt megelőzően a 

gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

Az elismerő apa és a hozzájáruló anya együttes személyes megjelenése esetén, azonnal 

rögzíthető az apai elismerő nyilatkozat az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben. 


