
Képzelt szülő adatainak megállapítása  

 

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.) 

– értesítés születésről  

– születési anyakönyvi kivonat  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Személyesen előterjesztett kérelmet követően kérelemre folytatandó az eljárás.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: –  

 

Az ügyintézés határideje: 60 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

A gyámhatóság az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az 

anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság 

megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a 

gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.  

 

A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a gyámhatóságtól, hogy 

számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, feltéve, hogy nincs olyan 

személy, akit apának kell tekinteni. A gyermek a nagykorúvá válását követően 

bármikor kérheti a gyámhatóságtól a korábban bejegyezett képzelt apa nevének és 

adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e 

a képzelt apa családi nevét.  

 

A képzelt apa adatainak megállapítására irányuló eljárásban az anya kérelméről és a 

gyermek névviselésére vonatkozó döntéséről a gyámhatóság jegyzőkönyvet vesz fel.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Az eljárás az anya kérelmére indul. A képzelt apa adatainak megállapításakor nem 

állapítható meg családi névként annak a férfinek a neve, akinek apasága 

megállapítása iránt per volt folyamatban és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével 

elutasította. Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A 

gyámhatóság a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, 

hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt 

személy.  

 

Ha az anya azért nem hallgatható meg, mert ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a 

meghallgatáson a szabályszerű idézésre nem jelenik meg, a gyámhivatal nem állapít 

meg képzelt apát a gyermek részére, és a gyermek az anya családi nevét viseli 



tovább. Ha a gyermek családi jogállása egyéves korában még mindig rendezetlen, a 

gyámhivatal megkeresi az anyát, és ismételten tájékoztatja a családi jogállás 

rendezésének lehetőségeiről. 

 

 

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: – 

 


