
Születendő gyermek családjogi helyzetének rendezése  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Bármely Járási Hivatal, de az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság 

vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni. Magzat részére az a Járási Hivatal illetékes 

gyámot rendelni, amelynek területén az anya lakóhelye van.  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.) 

- Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek 

születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, és ha ez lehetséges, a 

fogamzás feltételezett időpontját tartalmazó szakorvosi bizonyítvány. Szakorvosi 

bizonyítványként terhesgondozási könyv is elfogadható, amennyiben tartalmazza a 

születés feltételezett időpontját, és ha ez lehetséges, a fogamzás feltételezett 

időpontját.  

- A hajadon családi állapot hatósági bizonyítvánnyal való igazolására kell felhívni az 

anyát, 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.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az ügyfélfogadási időben, szóban előterjesztett kérelemhez csatolva, vagy írásban, 

postai úton. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére csak személyes 

megjelenés során van mód.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: –  

 

Az ügyintézés határideje:  

Azonnal vagy – magzat részére történő gyámrendelés esetén - 60 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak 

egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető 

reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a 

gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai 

elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.  

 

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.  

 

Apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető. Ha az 

apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a 

nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá. Ha a születendő 

gyermek anyja cselekvőképtelen kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú, 

cselekvőképtelen nagykorú vagy a cselekvőképességében a származás 



megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 

nagykorú személy, a gyámhatóság a magzat részére – az elismerés teljes 

hatályához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megtételére – gyámot rendel (ld. 2013. 

évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 2:3. §). A gyám 

kirendelése – kérelemre vagy hivatalból – akkor is szükséges, ha az anya a gyermek 

születése idején előreláthatóan már nagykorú lesz.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az anya által megjelölt férfi a gyermek 

születése előtt nyilatkozattételre akkor idézhető, ha az anya a szülés várható idejét 

szakorvosi bizonyítvánnyal igazolta. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, amelynek alapján a gyermeket születését követően 

anyakönyvezik. Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, ha a 

tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell 

megjelenni.  

 

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  

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: –  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: –  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  

 

 


