
15. Apai elismerő nyilatkozat

35. § (1) Az anyakönyvvezető vagy a hi-
vatásos konzuli tisztviselő az apai elismerő 
nyilatkozatot tevő férfi figyelmét felhívja a 
nyilatkozat  jogkövetkezményeire,  és  ennek 
megtörténtét  jegyzőkönyvben  rögzíti.  Az 
anyakönyvvezető  vagy a  hivatásos  konzuli 
tisztviselő tájékoztatja a nyilatkozót, hogy az 
apai elismerő nyilatkozatot és a hozzájáruló 
nyilatkozatot  a  jegyzőkönyv  aláírása  után 
visszavonni nem lehet.

(2) Ha az apai elismerő nyilatkozatot nem 
a  születést  nyilvántartó  anyakönyvvezető 
előtt teszik meg, arról négy példányban kell 
jegyzőkönyvet  felvenni.  A  jegyzőkönyv 
mindegyik  példánya  tartalmazza  az  eredeti 
aláírásokat és az apai elismerő nyilatkozatot 
tevő személy, az anya, és ha a nyilatkozatot 
már megszületett gyermekre teszik, a gyer-
mek személyi azonosítóját is, ha azzal ren-
delkezik.

(3) A jegyzőkönyv első példányát a szüle-
tést  nyilvántartó  anyakönyvvezetőnek  kell 
megküldeni,  a  második  példányt  a  jegyző-
könyvet  felvevő  anyakönyvvezető  őrzi,  a 
harmadik példány a nyilatkozatot tevő apáé, 
a negyedik példány pedig az anyáé.

(4)  Ha az  apai  elismerő  nyilatkozatot  a 
gyermek születése előtt teszik, a magzat fo-
gantatásának vélelmezett  idejét  és  a  szülés 
várható időpontját  a gyámhatóságokról, va-
lamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljá-
rásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren-
delet 59. § (1) bekezdésében meghatározot-
tak szerint kell igazolni. Ebben az esetben a 
nyilatkozat  négy  példányából  az  első  pél-
dány  az  azt  felvevő  anyakönyvvezetőé,  a 
második példány az apáé, a harmadik és ne-
gyedik példányt  pedig az anyakönyvvezető 
az anyának adja át azzal, hogy az egyik pél-
dányt gyermeke születésének bejelentéséhez 
csatolja. 

(5) Az apai elismerő nyilatkozat megtéte-
lekor az anya nyilatkozik 
a) arról,  hogy tudomása  szerint  a  gyer-

mek apaságával összefüggő per más férfival 
szemben nincs folyamatban, 

b) arról, hogy a gyermek reprodukciós el-
járásból származik-e, és
c) ha a gyermek reprodukciós eljárásból 

származik, arról,  hogy a reprodukciós eljá-
rásban való részvételkor a gyermek apjával 
élettársi kapcsolatban élt-e.

(6) Az anyakönyvvezető az apai elismerő 
nyilatkozat  felvételekor,  valamint  a  más 
szerv által megküldött apai elismerő nyilat-
kozat  rögzítését  megelőzően,  a  hivatásos 
konzuli tisztviselő az apai elismerő nyilatko-
zat felvételekor vizsgálja, hogy annak a jog-
szabályban meghatározott feltételei fennáll-
nak-e. Az anyakönyvvezető az anya hozzájá-
ruló nyilatkozatának felvételekor, valamint a 
más szerv által megküldött hozzájáruló nyi-
latkozat  rögzítését  megelőzően, a hivatásos 
konzuli tisztviselő és a konzuli tanúsítvány 
kiállítására  felhatalmazott  tiszteletbeli  kon-
zul az anya hozzájáruló nyilatkozatának fel-
vételekor vizsgálja az anya családi állapotát 
és  más  férfi  vonatkozásában  esetlegesen 
fennálló apasági vélelem meglétét.

(7) Ha a  (6) bekezdésben meghatározott, 
az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartá-
sával való összevetésre is kiterjedő vizsgálat 
– és szükség esetén hiánypótlás – alapján az 
apai elismerő nyilatkozat vagy a hozzájáruló 
nyilatkozat jogszabályi feltételei nem állnak 
fenn, az anyakönyvvezető az apai  elismerő 
nyilatkozatot  nem rögzíti  az  apai  elismerő 
nyilatkozatok nyilvántartásában.

(8) Ha az anya korábban házasságban élt, 
a  nyilatkozatot  felvevő  anyakönyvvezető 
vagy a hivatásos konzuli tisztviselő a jegy-
zőkönyvben  feltünteti  a  korábbi  házasság 
megszűnésének tényét és ennek időpontját.

(9)  Ha  az  apai  elismerő  nyilatkozathoz 
hozzájáruló  nyilatkozat  szükséges,  és  az 
nem áll rendelkezésre,  az anyakönyvvezető 
intézkedik a hozzájáruló nyilatkozat beszer-
zése érdekében, szükség esetén a gyámhiva-
tal megkeresésével.

36. § (1) A hivatásos konzuli tisztviselő 
által felvett apai elismerő nyilatkozatot, ha a 
gyermek Magyarországon született, vagy az 
apai  elismerő  nyilatkozatot  még  meg  nem 
született gyermekre tették, a központi anya-
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Ar.     32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának.... 


