
családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV.  
törvény (a továbbiakban: Csjt.) által előírt ha-
táridőket kell alkalmazni 2017. március 14-ig.

4:112. § [Az apasági vélelem megdöntése  
iránti per alperesei; az ítélet hatálya]

(1)  Az  apaság  vélelmének  megdöntése 
iránti keresetet a gyermeknek és az anyának 
az apa ellen, az apának a gyermek ellen, más 
jogosultnak a gyermek és  az  apa ellen kell 
megindítania. A keresetet – a gyermek által  
indított kereset kivételével  – az anya ellen is 
meg kell indítani, kivéve, ha ez halála folytán 
nem lehetséges.

(2) Ha a gyermek az anya újabb házasságá-
nak fennállása alatt, de az anya korábbi házas-
ságának  megszűnésétől  számított  háromszáz 
napon  belül  született,  a  keresetet  az  anya 
korábbi férje ellen is meg kell indítani.

(3) Ha az a személy, aki ellen a keresetet 
meg kellene indítani, nem él vagy ismeretlen 
helyen tartózkodik, a keresetet a bíróság által 
kirendelt ügygondnok ellen kell indítani.

(4)  Az  apaság  vélelmét  megdöntő  ítélet 
mindenkivel szemben hatályos.

4:113.  §  [Névviselés  és  kapcsolattartás  
az apasági vélelem megdöntése után]

(1) Ha a bíróság az apasági vélelem meg-
döntése iránti keresetnek helyt ad, indokolt 
esetben, kérelemre

a) a  gyermeket  feljogosíthatja  családi 
nevének további viselésére; és

b) azt a férfit,  aki a gyermeket hosszabb 
időn  keresztül  a  családjában  a  sajátjaként 
nevelte,  feljogosíthatja  a  gyermekkel  való 
kapcsolattartásra.

A gyermek feljogosítása családi nevé-
nek további viselésére az apaság vélelmé-
nek megdöntése után – döntőnek kell azt  
tekinteni, hogy a 14 éves gyermek életé-
ben a környezete által ismert családi ne-
vének elvesztése a gyermek közösségi éle-
tében törést okozna, és ez a gyermeknek  
olyan  súlyos  hátrányt  jelentene,  mellyel  
szemben  az  a  másik  oldalon  jelentkező  
érdek,  hogy  a  családi  összetartozással  
együtt  járó  valamennyi  kötelezettség  
megszűnése mellett a gyermek formálisan  

se viselhesse a családi nevét, nem azonos  
súlyú,  így az ellentétes  szempontok egy-
bevetése során a kiskorú gyermek érdekét  
kellett előnyben részesíteni.

Lásd: BH 1999. 411.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti csa-
ládi nevet a gyermek tovább viselheti akkor 
is, ha az apai jogállást már más tölti be.

4:114. § [Az apaság vélelmének megdön-
tése nemperes eljárásban]

(1) Nincs szükség az apaság vélelmének 
megdöntése iránti perindításra, ha az apaság 
vélelme az anya házassága alapján áll fenn, 
a házastársak életközössége legalább három-
száz napja megszűnt, és az a férfi, akitől a 
gyermek ténylegesen származik, a gyerme-
ket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat-
tal a magáénak kívánja elismerni.

(2)  Az  (1)  bekezdésben meghatározott 
esetben  a  bíróság  nemperes  eljárásban  a 
vélelmezett apa, az anya és a gyermeket tel-
jes  hatályú  apai  elismerő  nyilatkozattal 
magáénak  elismerni  kívánó  férfi  közös 
kérelmére megállapítja, hogy a gyermeknek 
nem az anya férje vagy volt férje az apja. Az 
apaság  kérdését  ugyanebben  az  eljárásban 
teljes  hatályú  apai  elismerő  nyilatkozattal 
kell rendezni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eljárás meg-
indítására az apaság vélelmének megdönté-
sére  irányuló  per  megindítására  vonatkozó 
határidőket nem lehet alkalmazni.

(A Ptk. 4:107–4:114. §-ához)

Ptké. 32. § A  Ptk. apaság megtámadására 
vonatkozó rendelkezéseit akkor kell alkalmazni,  
ha az apaság megtámadására irányuló kerese-
tet a Ptk. hatálybalépése után nyújtották be.

XI. FEJEZET

AZ ANYAI JOGÁLLÁS

4:115. § [Az anyai jogállás]
(1)  A gyermek anyja az  a nő,  aki  meg-

szülte.
(2) Ha az anya személye nem állapítható 

meg, a gyermek kérheti annak bírósági meg-
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