
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele 

 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat és az anya hozzájárulása felvehető bármely anyakönyvvezető előtt 
vagy az illetékes bíróság-, gyámhatóság-, közjegyző-, hivatásos konzuli tisztviselő előtt. 
Az apai elismerő nyilatkozatot a gyermeket magáének elismerni kívánó férfi személyesen teheti meg a 
gyermek születése után vagy azt megelőzően - a fogamzási idő kezdetétől - bármikor. 
 
Az apai elismerő nyilatkozat felvételéhez szükséges mindkét szülő személyes megjelenése. A jegyzőkönyv 
aláírását követően a megtett jognyilatkozatok nem vonhatóak vissza, az apai elismerés hatályossá válik (ha 
az apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek 
megszületésekor válik teljes hatályúvá.) 
 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Szükséges okiratok:  
- az anya személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító 
igazolvány, útlevél)  
- az  anya személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa  
- elvált családi állapotú anya  esetében a válásáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy a válást is tartalmazó 
házassági anyakönyvi kivonat 
- ha az anya özvegy családi állapotú, a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a megszűnt 
házasságról az elhunyt házastárs halálesetét is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat 
 
Ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik meg, a szülés feltételezett időpontját, és 
ha ez lehetséges, a fogamzás feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni. Szakorvosi 
bizonyítványként terhesgondozási könyv is elfogadható, amennyiben tartalmazza a születés feltételezett 
időpontját, és ha ez lehetséges, a fogamzás feltételezett időpontját. 
 
Külföldi állampolgárságú anya hajadon családi állapát a külföldi ország magyarországi külképviseletéről 
beszerzett családi állapot igazolással igazolhatja. Figyelem! Csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 
Iroda fordítása fogadható el!  
 
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:  
Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
Tel.: 37/542-379, 542-324, 542-368 
 
Hétfő 7.30 – 16.00  
Szerda 7.30 – 16.00  
Péntek  7.30 – 13.30  
 
Jogszabályok:  
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

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

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

 

 


