
TÁJÉKOZTATÁS APAI ELISMERŐ NYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSHEZ 

 

Ha a szülők nem házasságban élnek a gyermek születésének anyakönyvezéséhez, apai 

elismerő nyilatkozat szükséges. Apai elismerő nyilatkozatot, bármely anyakönyvvezetőnél 

vagy a Járási Hivatal Gyámügyi Osztályánál megtehetik a szülők.  

 

Szükséges dokumentumok:  

A szülők személyazonosítására és állampolgárságának igazolására alkalmas okmányok, 

lakcímüket igazoló hatósági igazolvány, méh magzat esetén szakorvosi igazolás, ami 

tartalmazza a feltételezett fogamzási időt és a szülés várható idejét. Amennyiben az anya 

családi állapota elvált, a jogerős bírósági végzést vagy a záradékolt házassági anyakönyvi 

kivonatot be kell mutatni. Özvegy családi állapot esetén, az elhunyt férj halotti anyakönyvi 

kivonatának bemutatása szükséges.  

 

1. Házasságból született gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha 

a férj apaságát valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte. 

 

2. Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet jogerőre 

emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap. 

 

3. Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a gyermeknél, 

akire az apai nyilatkozatot tenné. Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes 

képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti 

gondnoknak, mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz 

hozzájárulását kell adnia. 

 

Külföldi apa által tett elismerő nyilatkozatot - az apa adatai bejegyzésének elrendelése 

céljából - a születést bejegyző anyakönyvvezetőnek fel kell terjesztenie Csongrád Megye 

Kormányhivatalához. 

 

Annak a külföldi állampolgárságú szülőnek, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett 

státusszal, szükséges a külföldi állandó lakóhelyének igazolása. 

Ha a szülők valamelyike nem magyar állampolgár és nem érti, nem beszéli a magyar nyelvet, 

tolmács közreműködése szükséges. 

 

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele: 

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges. Valamint: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája 

• az anya családi állapotát igazoló okirata (ha az anya elvált, a záradékolt házassági 

kivonata, vagy eredeti, jogerős válóítélete; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs 

halotti anyakönyvi kivonata) 

 

Ha a gyermek születési adatai nem szerepelnek az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben, 

úgy az apa adatainak bejegyzésére a gyermek születési helye szerinti anyakönyvvezető az 

illetékes. 


