Apai elismerő nyilatkozat felvétele
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Bármely Járási Hivatal. Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetőnél, a
bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél kell
jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli
tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány),
- családi állapotra vonatkozó hatósági bizonyítvány az anya részéről (ha ezen adat a
személyi adat- és lakcímnyilvántartásból nem állapítható meg). Ha ily módon nem
állapítható meg a hajadon családi állapot, az anya nyilatkozik hajadon családi
állapotáról, amely nyilatkozatot a gyámhivatal jegyzőkönyvbe foglalja.
- jogerős bírósági ítélet az anya házasságának felbontásáról,
- ha az anya családi állapota özvegy, a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Az ügyfélfogadási időben, szóban előterjesztett kérelem.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: –
Az ügyintézés határideje:
Azonnal, illetve 60 napon belül.
Ügymenet leírása:
Ha az anya nem él házasságban, a gyermek családi jogállásának rendezése (az apa
adatainak születési anyakönyvbe való bejegyzése) teljes hatályú apai elismerést
követően lehetséges. A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően az apai
elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás kérelemre indul. Az elismerésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
mindazokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a férfi a gyermeket a Ptk.
4:101. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint teljes hatályú nyilatkozattal a
magáénak ismerte el. A gyámhatóság jegyzőkönyvbe foglalja továbbá az anya, a 14.
évét betöltött gyermek és a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a
gyermek családi nevére vonatkozó bejelentést. Az anyát és a gyermek törvényes
képviselőjét, feltéve, hogy nem az anya a törvényes képviselő, a tizennegyedik
életévét betöltött gyermeket és az apaként megnevezett férfit lehetőség szerint
együtt kell meghallgatni.
A gyámhatóság a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételekor vizsgálja a Ptk.
4:101. § (1) bekezdésében foglalt feltétel fennállását, és tájékoztatást ad arról, hogy,
ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása

iránt per van folyamatban, a Ptk. 4:101. § (6) bekezdése alapján az apai elismerő
nyilatkozat akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság
megállapítása nélkül kerül sor, és az apasági vélelem megtámadásának a Ptk. 4:107.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján is helye van.
Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek
tekintetében kerül sor, a gyámhatóság tájékoztatja a nagykorú gyermeket, hogy
nyilatkozatával kérheti a vér szerinti apa családi nevének viselését vagy az addig
viselt családi nevének továbbviselését. Nyilatkozat hiányában a gyámhatóság
tájékoztatja a nagykorú gyermeket, hogy névviselését az apaság vélelme nem érinti.
Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról
- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az ügy intézését segítő útmutatók: –
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: –
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: –

