
 
Az ügytípus megnevezése: 

 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele 

Az eljáró osztály (szükség esetén a 
csoport is) megnevezése: 

Szervezési és Igazgatási Osztály  
 

Illetékességi területe: Országos 
Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak): 

Illetékmentes eljárás 

Az ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

- az anya és az apa személyazonosításra és 
állampolgárság igazolására alkalmas érvényes 
személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, vagy 
útlevél 

-  lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- elvált családi állapotú anya esetén jogerős bírói ítélet a 

válásról 
- özvegy családi állapotú anya esetén volt házastárs 

halotti anyakönyvi kivonata 
- gyermek születése előtt felvett teljes hatályú apai 

elismerő nyilatkozat esetén szakorvosi bizonyítvány a 
fogamzás és a szülés feltételezett időpontjáról 

 - gyermek születése után felvett teljes hatályú apai 
elismerő nyilatkozat esetén a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata 

Alapvető eljárási szabályok: 

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 
429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési 
feladatok ellátásának részletes szabályairól 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéról 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, ideje): 

szülők személyes megjelenése szükséges 
földszint 10. számú iroda 
hétfő: 8:00 – 15:00, kedd: 8:00 – 12:00, szerda: 8:00- 
15:00, péntek: 8:00 – 12:00 
 

 
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás: 

Az anyakönyvvezető felhívja a szülők figyelmét a 
nyilatkozat jogkövetkezményeire és ezt jegyzőkönyvben 
rögzíti. Az anyakönyvvezető négy példányban 
jegyzőkönyvet vesz fel. Minden példány eredeti 
aláírásokat tartalmaz. Ha az apaságot megállapító teljes 
hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése 
előtt teszik, a nyilatkozat első példánya a felvevő 
anyakönyvvezetőé, a második példány az apáé, a 
harmadik és negyedik példány az anyáé, amelyből az 



egyik példányt a gyermek születésének bejelentéséhez 
kell csatolnia. 
 
 
Születés után felvett nyilatkozat esetén az első példány a 
születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek kell 
megküldeni, a második példányt a felvevő 
anyakönyvvezető őrzi, harmadik példány az apáé, 
negyedik példány pedig az anyáé. 
A bejegyzés után kiállított anyakönyvi kivonat 
illetékmentes. 

 
Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény alapján gazdálkodó szervezetek 2018. 01. 01. napjától kizárólag 
elektronikus úton intézhetik ügyeiket. 
 
Az elektronikus űrlapok elérhetősége: 

1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap 

2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város 
Önkormányzatához: https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f4-
4816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl= 

3. Amennyiben az ügye elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus 
űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát.  
 
Az e-Papír szolgáltatás itt elérhető: https://epapir.gov.hu 

 


