Apasági (anyasági) perek
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen előterjesztett kérelmet követően kérelemre folytatandó az eljárás, de a
hatóság hivatalból is intézkedhet.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: –
Az ügyintézés határideje: 60 napon belül.
Ügymenet leírása:
Ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem reprodukciós eljárás, sem
teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, az apaságot bírósági úton
lehet megállapítani. A bíróság a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az
anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett, és az összes körülmény gondos
mérlegelése alapján alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből az
érintkezésből származik. Ha az apaság bírósági megállapítására nagykorú gyermek
esetén került sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét
kívánja-e viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli-e tovább. Nyilatkozat
hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti. Az apaságot megállapító
ítélet mindenkivel szemben hatályos. Ha a származás reprodukciós eljárás
következménye, nincs helye az apaság bírói úton történő megállapításának azzal a
férfival szemben, aki az eljárás lefolytatásához ivarsejtet vagy embriót adományozott.
Alapvető eljárási szabályok:
A családi jogállás rendezése iránti per megindításához a gyámhatóság a gyermek
törvényes képviseletének ellátására eseti gyámot rendel ki, ha a perben gyermeke
törvényes képviselőjeként az anya nem járhat el, vagy nem kíván eljárni. Az eseti
gyám kirendelését a szülő, a gyermek gyámja és a tizennegyedik életévét betöltött
gyermek kérheti, de a kirendelésről a gyámhatóság hivatalból is dönthet. A per
megindítására a gyám is jogosult a gyámhatóság előzetes hozzájárulásával. A
gyámhatóság a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához vagy a
kiskorú gyermeknek a perben az anya pertársaként való részvételéhez történő
hozzájárulását megelőzően vizsgálja, hogy a származás kiderítése és a családi
jogállás rendezése a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy érdekében áll-e.
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: –

