
 

 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVEZÉSRŐL, 

ÉLETTÁRSI KAPCSOLATBAN ÉLŐ KISMAMÁK, KISPAPÁK RÉSZÉRE  
TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT 

 

2014. július 1-jét követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az országos rendszerű 
elektronikus anyakönyv (továbbiakban: EAK). 

Ebből kifolyólag anyakönyvi kivonatot csak azokról az eseményekről tudunk kiállítani, melyek az 
EAK-ban már szerepelnek. A rendszer folyamatos feltöltés alatt van.  

Az országos rendszernek és elérhetőségnek köszönhetően anyakönyvi kivonatot az országban bárhol 
lehet igényelni, attól függetlenül, hogy az esemény hol történt. Amennyiben az adott esemény még 
nem került rögzítésre az EAK rendszerben, úgy az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt 
megkérjük, hogy rögzítse azt. Ezt követően pedig, ha a feltöltés teljesült, az országban bárhol kérhető 
az anyakönyvi kivonat kiállítása. 
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Tájékoztatom azokat a kismamákat, akik élettársi kapcsolatban élnek és gyermeket várnak, hogy 
ahhoz, hogy a gyermek az édesapa vezetéknevét (bármilyen formában) viselhesse és apaként a 
gyermek születésénél bejegyzésre kerüljön, szükséges apai elismerő nyilatkozat megtétele, melyet az 
ország bármely anyakönyvvezetőjénél meg lehet tenni. Az apai elismerő nyilatkozat a gyermek 
megszületését követően válik teljes hatályúvá. 

Fontos tudni, hogy a már megtett apai elismerő nyilatkozat nem visszavonható! 

Az apai elismerő megtételéhez szükséges feltételek méhmagzat esetén: 

 az apa és az anya együttes jelenléte az anyakönyvvezető előtt, 

 mindkét fél nagykorúsága, 

 szülők érvényes személyi igazolványa/útlevele/vezetői engedélye, 

 szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 terhes kiskönyv, 



 

 

 szakorvosi igazolás a várandósságról, 

 az anya családi állapotának igazolása; elvált/özvegy esetén záradékolt házassági kivonat, 
jogerős bírói ítélet vagy halotti anyakönyvi kivonat. Amennyiben az anya elvált családi 
állapotú, csak abban az esetben tehető apai elismerő nyilatkozat, ha a válást kimondó ítélet 
jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között eltelt 300 nap. (Családi 
állapot igazolással kapcsolatban érdemes tájékozódni az anyakönyvezetőnél - a beszerzés 
szükségességét illetően - az apai elismerő megtétele előtt.) 

A kész apai elismerő nyilatkozat egy példányát a kismamának a kórházban le kell adnia, ennek 
alapján történik meg a gyermek anyakönyvezése. 

Az apai elismerő megtételéhez szükséges feltételek megszületett gyermek esetén: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 szülők érvényes személyi igazolványa/útlevele/vezetői engedélye, 

 szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), 

 az anya családi állapotának igazolása; elvált/özvegy esetén záradékolt házassági kivonat, 
jogerős bírói ítélet vagy halotti anyakönyvi kivonat. (Családi állapot igazolással kapcsolatban 
érdemes tájékozódni az anyakönyvezetőnél - a beszerzés szükségességét illetően - az apai 
elismerő megtétele előtt.) 

Fontos tudni, hogy a megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat megtétele lényegesen több 
időt vesz igénybe, mint a méhmagzatra tett apai elismerő nyilatkozat. Ennek elkerülése érdekében 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az élettársi kapcsolatban élő párok még időben, a gyermek 
megszületése előtt éljenek a lehetőséggel és tegyék meg akkor az apai elismerő nyilatkozatot. 


