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Ügytípus Apai elismerő nyilatkozat 

  

Ügyintéző neve:  Beke Zsuzsanna 

Ügyintéző 
elérhetősége: 

tel.: 29/540-968 

e-mail: beke.zsuzsanna@gyal.hu 

Nyomtatvány Ezen ügytípushoz formanyomtatvány nem szükséges. 

Ügymenet leírása: (bármely anyakönyvi hivatalban megtehető, illetve az anya lakóhelye szerinti 
gyámhivatalnál)  

 
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt 
megelőzően – a fogantatási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni. 

Eljárás kezdeményezésére jogosult: 

Mindkét szülő együttes megjelenése szükséges. 

 
Szükséges iratok: 

A gyermek megszületése előtt: 

 - a szülők együttes személyes jelenléte (kiskorú szülők esetén a gyámhatóságnál 
kell megtenni a bejelentést), 
- érvényes személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról 
szóló jogerős  bírósági ítélet özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi 
kivonat) 
- terhes gondozási kiskönyv 
- szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a születés várható időpontját 
tartalmazva.  
Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek 
születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, és ha ez lehetséges, a 
fogantatás feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.  
 

A gyermek megszületése után:  

- a szülők  együttes, személyes jelenléte, (kiskorú szülők esetén a 
gyámhatóságnál kell megtenni a bejelentést), 
- érvényes személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról 
szóló jogerős bírósági ítélet özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi 
kivonat) 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

 
Ha az anya a szüléstől számítva 300 napon belül vált el, vagy lett özvegy, akkor 
apai elismerő nyilatkozat nem tehető, csak a bíróság által jogerősen kimondott 
apaság vélelmének megdöntése után. 

Illeték fizetési kötelezettség: Az eljárás illetékmentes 

Vonatkozó 
jogszabályok: 

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 

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

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről 

 


