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BODOR BÁLINT, LŐRINCZI LÁSZLÓ, PÁKOZDI ALEXANDRA, TA-
KÁCS LILIÁNA 

AZ APAI JOGÁLLÁS 

Tanulmánydolgozatunkat azzal a céllal írtuk, hogy egy átfogó képet nyújt-
sunk az apasági vélelmek rendszeréről – mögöttes hátteréről, a szabályozás 
indokairól, mert a jogi stúdiumok behatárolt keretei miatt, sok más jelentős, 
a joggyakorlatban többször előforduló kérdéskörhöz hasonlóan, az apasági 
vélelmek bővebb megismerésének lehetősége is elsikkad. Így dolgozatunk-
ban a tananyagban találhatónál részletesebben ismertetjük az egyes apasági 
vélelmeket, foglalkozunk az egyes felmerülő problémák miértjeinek meg-
ismerésével/megértésével és természetesen, kifejtjük az ezek megoldására 
vonatkozó javaslatainkat is. 

1. FEJEZET 
BEVEZETŐ 

Tanulmányunkban azért választottuk az apasági vélelmek elemzését és 
górcső alá vételét, mert úgy gondoltuk, hogy e téma mellett nem mehetünk 
el szó nélkül. Hiszen ez is a jognak azon területei közé tartozik, amellyel 
minden ember találkozik élete során. Habár többségünk életében talán ez a 
legkevésbé feltűnő jogi jelenség, mert természetesnek vesszük, hogy attól a 
férfitól származunk, akit kisgyermek korunk óta apának hívunk. 

De sajnos nem mindenki van ebben a szerencsés helyzetben, elképzel-
hető, hogy nem tisztázott az apa személye, ekkor az szolgálja mind a gyer-
mek, mind az apaként szóba jöhető személyek érdekeit is, ha mihamarabb 
tisztázhatóvá válik ez a kérdés. Mert e kérdés tisztázásának is nagy szerepe 
van abban, hogy személyiségünk, erkölcsi minőségünk milyenné válik, 
hogy a gyermek-és fiatalkort milyen szülői, családi háttérben éljük meg és 
ebben jelentős szerepe van a jognak is, így fontos kívánalom a jogszabály-
okkal és persze a jogalkotóval szemben is, hogy olyan szabályokat biztosít-
son ebben a körben, hogy a gyors tisztázhatóság igényét a megfelelő szabá-
lyok kidolgozásával elősegítse. 

A hazai családjog az európai jogfelfogásnak megfelelően az apaságot 
vélelemnek tartja, ahogy azt már írtuk is az előbbi okfejtés során. Méghoz-
zá e vélelmek egytől egyig megdönthető vélelmek. 

Mely vélelmemből a magyar jog öt félét ismer. Az első vélelem az 
anya házasságán alapul, amikor az anya férjét kell egyben a gyermek apjá-
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nak is tekinteni. Házasságon kívüli vélelemként létezik, a teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozattal, az anya utólagos házasságkötésével az anya 
újdonsült férje által tett elismerő nyilatkozattal1, a bíróság általi, peres eljá-
rás eredményeként, megállapítással keletkező apasági vélelem. Végül, de 
nem utolsó sorban, a sorból kicsit kilógva, kakukktojásként jogunk ismeri 
még a reprodukciós eljárással keletkező apasági vélelmet. 

Az alábbiakban ezeket az apasági vélelmeket szeretnénk alaposabb 
elemzés alá vetni és a tanulmányunk végén szeretnénk még szólni néhány 
gondolatban a közelmúltban elfogadott új Polgári Törvénykönyv családi 
jogállást érintő részéről is. 

* 
Köszönettel tartozunk témavezetőnknek, Reiderné dr. Bánki Erika egyete-
mi adjunktusnak, tanulmányunk elkészítésében nyújtott segítségéért és 
rendkívül értékes, útmutató tanácsaiért, valamint türelméért. 

2. FEJEZET 
AZ APAI JOGÁLLÁS MEGHATÁROZÁSA HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLE-

TETT GYERMEKNÉL, ILLETVE AZ ANYA HÁZASSÁGA ALAPJÁN 
A gyermek családi jogállásának rendezése rendkívül fontos, elsősorban a 
gyermek érdekében. Ennek nem csak erkölcsi, hanem gyakorlati okai is 
vannak (pl. ki fizesse a gyermektartást). Ezt a témát az 1952. évi IV., a 
házasságról, családról, gyámságról szóló törvény, (a továbbiakban Csjt.) 
szabályozza. 

A magyar családjog – ahogyan más európai jogfelfogások is – az apa-
ságot megdönthető vélelemnek tekinti, azaz a megfelelő intézkedés fogana-
tosításával az apa személyében változás állhat be, vagy egy házasságon 
kívüli gyermek esetében betöltik az üresen hagyott apai helyet. Nem 
ugyanez a helyzet az anyasággal, amit a magyar jogrendszer ténynek tekint. 
Az apai jogállást keletkeztető tényezők közül a legfontosabb az anya házas-
sága, amely a többi vélelemmel szemben automatikusan, - a házasság té-
nyénél fogva – keletkeztet apaságot, míg a többi esetben valamilyen jogi 
aktus, tehát teljes hatályú elismerő nyilatkozat, bírói ítélet, stb. szükséges 
hozzá. Annak, hogy a magyar családjog ezt tekinti alaptényállásnak, csupán 
annyi az oka, hogy –bár az utóbbi időben növekedett a házasságon kívül 
született gyermekek száma- statisztikailag kimutatható, hogy a legtöbb 
gyermek házasságban születik. Azonban az, hogy az apai jogállás milyen 

                                                 
1 A teljes hatályú elismerő nyilatkozat is lehet szívességi, de jó esetben a tényleges 
apa teszi mindkettőt. 
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módon keletkezett, nem jelent semmiféle diszkriminációt, a jogi hatásaik 
azonosak, tehát a Csjt. egységes apasági vélelmi rendszert tartalmaz. 

A legoptimálisabb eset, amikor az anya a gyermek fogamzása idején 
élt nemi életet a férjével, illetve a férjén kívül mással nem volt szexuális 
kapcsolata. Ebben az esetben semmi kétség nem merülhet fel azzal kapcso-
latban, hogy jogilag ki lesz a születendő gyermek apja. Természetesen 
számos ettől eltérő szituáció merülhet fel, amely során vitatottá válhat az 
apaság. A jog számára a házasság ténye az ügydöntő, nem pedig az, hogy 
kivel élt az anya nemi életet a fogamzás idején. Az, hogy az anyának a 
fogamzási időben kivel volt nemi kapcsolata, kizárólag a bírói megállapítás 
során felmerülő kérdés, mikor ez a tény a bizonyítás tárgya.  

Az általánosnak nem tekinthető helyzetek közül gyakorisága miatt ki-
emelhető, amikor a nem házasságban fogant gyermek családi jogállásának 
rendezése miatt, az anya terhességének időtartama alatt, a gyermek születé-
sét megelőzően kötnek házasságot a gyermek apjával. De nem ez az egyet-
len lehetőség a szülők számára, hogy a gyermek jogainak biztosítása végett 
rendezzék a családi jogállást, amennyiben nem élnek házassági kötelékben. 
Nem csak a jogok biztosítása, hanem a gyermek társadalomba való integrá-
ciója miatt is alapvető jelentőségű, hogy megtegyék a szükséges intézkedé-
seket.2 
Tehát, ha az apaság házasság alapján nem állapítható meg, azaz „ha az anya 
a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő, vagy annak egy 
része alatt nem állott házassági kötelékben és a közjegyző által vezetett 
Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásán alapuló apasági vélelem sem áll 
fenn,” négy megoldás áll rendelkezésre az apai jogállás rendezésére. Ezek 
szerint „a gyermek apjának kell tekinteni: 

- azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak 
ismerte el,  

- azt, akit a bíróság jogerős ítélettel a gyermek apjának nyilvánított, 
vagy 

- a jelen törvényben (Csjt.) meghatározott feltételek esetén azt, aki a 
gyermek születése után az anyával házasságot kötött, vagy 

                                                 
2 CS I K Y  OT TÓ  –  M.  BU JD O S Ó  GY Ö R G Y I –VÁ C Z Y ZS U Z S A N N A:  Apasági 
perek, apaságvizsgálat, 2003, HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 
19-21. o. 
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- azt a férfit, aki az anyával külön törvény rendelkezései szerint lefoly-
tatott emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban vett részt 
és a származás reprodukció következménye.”3 

Ebből is látszik, hogy ha a szülők között nincs házasság, akkor az apasági 
vélelem nem automatikusan áll be, hanem valamilyen jogi aktus keletkezte-
ti azt.  

Annak, hogy apasági pert lehessen indítani fontos előfeltétele, hogy az 
apai jogállás üres legyen. Tehát, ha az anya házastársának apasága mellett 
fennáll a vélelem, nem indítható per más személy apaságának elismerésére. 

Az iménti megfogalmazásban magyarázatra szorul, hogy milyen mód-
szerrel lehet megállapítani a fogamzás idejét, sőt meg lehet-e egyáltalán 
állapítani a fogamzás pontos időpontját? A válasz: nem. Az orvostudomány 
mai állása szerint ez nem állapítható meg pontosan, csupán az orvosi ta-
pasztalatok alapján, a jog a gyermek születése előtti 182. és 300. nap közé 
teszi azt. Ez az úgynevezett vélelmezett fogamzási idő, amely bizonyíté-
kokkal megdönthető, mind a gyermek javára, mind annak érdeke ellenére is 
(1960 előtt csak a gyermek érdekében volt helye a vélelmezett fogamzási 
idő megdöntésének).4 

Ezek az esetek azonban a kivételek közé tartoznak, hiszen, ahogy a 
statisztikai adatok is igazolják, több apaság keletkezik házasság útján, mint 
egyéb tényezők alapján. Ahhoz, hogy az apaság létrejöjjön nem szükséges, 
hogy a két szülő a vélelmezett fogamzási idő, illetve a gyerek születésével 
behatárolt időszak alatt végig házastársak legyenek, elég ennek az interval-
lumnak egy akármilyen kicsi része is. Ugyanígy nincs jelentősége annak 
sem, hogy az anya és a férj már évek óta külön élnek a gyermek fogantatá-
sakor, abban az esetben, ha közöttük a házasság még nem bomlott fel. Sőt, 
a válás ténye sem számít, ha a házasság megszűnésétől számított 300 nap 
még nem telt el. Így történhet meg az, hogy az anya az új élettársától fogant 
gyermekkel terhes, akinek jogilag a volt férj az apja. Ez a szituáció azonban 
kiküszöbölhető, ha az új élettárs házasságra lép az anyával a terhesség so-
rán, mert a Csjt. szerint, az újabb házasság az irányadó a gyermek jogi 
helyzetének meghatározásakor, és a volt férj apasága mögöttessé válik. 
Viszont ha a férjet a fogamzás időpontja előtt holtnak nyilvánították, a 
gyermeket házasságon kívül születettnek kell tekinteni.5 

                                                 
3 Csjt. 36. §. 
4 KŐR Ö S  AND R Á S (szerk.) : A családjog kézikönyve, I. kötet, 2007, HVG–
ORAC Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 358. o. 
5 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 23. o. 
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A mögöttes apaság intézménye hivatott megakadályozni, hogy egy 
gyermek tekintetében több férfira nézve keletkezzen egy időben apasági 
vélelem. Amennyiben a volt férj lenne jogilag a születendő gyermek apja, 
és az új élettárs, még a terhesség alatt elveszi az anyát, a volt férj apasága 
mögöttessé válik. Viszont ez a jogintézmény lép működésbe akkor is, ha az 
újabb férjjel szemben megdől az apasági vélelem, s a volt férj mögöttes 
apaságából valódi lesz.6 

Szintén sajátos helyzet, ha a bíróság a Csjt.-ben szabályozott valami-
lyen oknál fogva a házasságot érvényteleníti.7 

Az apai jogállás szempontjából nem csak az az ok közömbös, mely 
miatt a házasság érvénytelenítésre került, hanem maga a tény is, hogy a 
házasság érvénytelenné vált, mégpedig azért, mert az érvénytelen házasság 
is apaságot keletkeztető tényező. Tehát, ha két házasság konkurálása esetén 
az új házasság az érvénytelen, akkor is az anya jelenlegi férje lesz a gyer-
mek jogi apja. 

A házasságkötés apaságot keletkeztető tényező abban az esetben is, ha 
csak névházasságról, szívességből, anyagi, vagy egyéb (letelepedés, állam-
polgárság) érdekből kötött házasságról van szó. 

Az anya férje a vélelem alapján apává válik akkor is, ha a házasságkö-
tésükkor nem tudott az anya terhességéről. 

A reprodukciós eljárás a gyermek fogantatásának egy rendkívül külön-
leges módja, amely szintén kérdéseket vet fel az apasággal kapcsolatban. A 
magyar családjog szerint a férj lesz a vélelmezett apa abban az esetben is, 
ha nem tudott a beavatkozás tényéről, azaz felesége nem kérte a hozzájáru-
lását a megtermékenyítéshez. 8 

A Csjt. ebben a vonatkozásában alaposan szabályozott, hiszen a leg-
több életszituációra nézve van vonatkozó paragrafusa. Sőt, idomult a mo-
dern viszonyokhoz és alkalmazkodott ahhoz a kialakult helyzethez, hogy 
manapság már egyre több gyermek születik házasságon kívül, élettársi vi-
szonyban. Lehetőségként felmerült, hogy az élettársi viszony is apaságot 
keletkeztető tényezővé váljon, ha erről hivatalos papírt szereznek az élettár-
sak, így elkerülhető lenne ebben a kényszerhelyzetben a gyors házasságok 
megkötése, illetve a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. Ez a lehetőség 
mára meg is valósult és a Csjt. szövege a következőket tartalmazza: 

„Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt 
idő, vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek 
                                                 
6 KŐR Ö S (szerk. ): i. m. 365-366. o. 
7 http://hu.shvoong.com/law-and-politics/, 2010.02.16. 
8 KŐR Ö S (szerk. ): i. m. 356-357. o. 
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apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől 
a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt a közjegyző által 
vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kap-
csolatban élt.”9 

Azaz, egy bejegyzett élettársi kapcsolatban született gyermek családi 
jogállása ugyanolyan szinten tisztázott, mint ahogy házasságban született 
társaié. 

3. FEJEZET 
AZ APASÁGI VÉLELEM KELETKEZÉSE TELJES HATÁLYÚ APAI ELIS-

MERŐ NYILATKOZAT ALAPJÁN 

3.1. A vélelem törvényi tényállása és célja 
Amint a fejezet címéből is egyértelműen kiderül, keletkezhet apasági véle-
lem az által is, hogy az apa teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tesz és 
ezzel a gyermeket sajátjának ismeri el. Ezen apasági vélelem kérdéséről a 
Csjt. 37. §-a, valamint a Csjt. szabályainak kiegészítéseként A gyámható-
ságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet (a továbbiakban Gyer.) rendelkezik.  
A pontos elemzés miatt célszerű, legelőször is a Csjt. említett szakaszával 
megismerkedni. 

„37. § (1) A teljes hatályú elismerő nyilatkozat az apaságot egymagá-
ban megállapítja. 
(2) Az a férfi, akitől a gyermek származik, a fogamzási idő kezdetétől 
fogva a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerheti 
el, ha 
a) a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának tekin-
teni és 
b) a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a tizenhatodik 
életévét betöltött nyilatkozó. 
(3) Ilyen elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A cselek-
vőképességében korlátozott személy elismerő nyilatkozata csak akkor 
érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes 
képviselő tartósan gátolva van, vagy a hozzájárulást nem adja meg, 
azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja. 
(4) A nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú 
gyermek törvényes képviselőjének és ha a gyermek a tizennegyedik 

                                                 
9 Csjt. 35. § (4) bekezdés. 
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életévét betöltötte, a gyermeknek a hozzájárulása is. Ha az anya, ille-
tőleg a gyermek nem él, vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a 
hozzájárulást a gyámhatóság adja meg. 
(5) Az elismerést és a hozzájárulást anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, 
gyámhatóságnál, illetőleg magyar külképviseleti hatóságnál jegyző-
könyvbe kell venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.” 

A vélelem célja, hogy lehetőséget biztosítson a nem házasságból született 
gyermekek családi jogállásának önkéntes rendezésére, főleg azokban az 
esetekben, amikor az elismerő nyilatkozatot tevő férfi nem köthet az anyá-
val házasságot, vagy esetleg valamelyikük nem is akar házasságot kötni. 
Megtétele esetén a Csjt. olyan joghatást fűz hozzá, mintha a gyermek há-
zasságból született volna.  

Természetesen nem tehető ilyen nyilatkozat abban az esetben, ha az 
apai jogállás már betöltött. Viszont megtehető az elismerő nyilatkozat ab-
ban az esetben, ha más férfi ellen, vagy általa indított apasági per van fo-
lyamatban. Ekkor az apaság bírói úton való megállapítása iránti pert meg 
kell szüntetni, hiszen tárgytalanná válik a per, mert ekkor az elismerő nyi-
latkozat által az apai jogállás betöltésre kerül.10 Persze abban az esetben 
szükség lehet a perre, ha az elismerés valamely feltétele netalán hiányozna. 
Ezekkel a feltételekkel természetesen az alábbiakban részletesen is foglal-
kozunk.  

Figyelemre méltó, hogy a Csjt. 37. §-ának (1) és (2) bekezdései vala-
melyest ellentmondanak egymásnak. Ugyanis, a (2) bekezdés szerint az a 
férfi teszi az elismerő nyilatkozatot, akitől a gyermek származik, míg az (1) 
bekezdés csak annyit mond, hogy az elismerő nyilatkozat egymagában 
létrehozza az apasági vélelmet. Az ellentétet voltaképpen az által tudjuk 
feloldani, ha a (4) bekezdésig írt feltételeket megvizsgáljuk, így megálla-
pítható, hogy a gyermeknek az elismerő férfitól való származását annak a 
hatóságnak, amelyik előtt a nyilatkozatot teszik, vizsgálnia nem kell. Tehát 
az az elem, amely szerint az a férfi tesz elismerő nyilatkozatot, akitől a 
gyermek származik, csupán deklaratív jellegű. Természetesen felmerülhet a 
kérdés, hogy akkor pontosan mi is e megfogalmazás értelme. Gyakorlati 
funkciója abban rejlik, hogy így az elismerést tevő férfi nem jelentheti ki, 
hogy a gyermek nem tőle származik és csak szívességből ismeri el a gyer-
meket. Ehhez épp úgy nem fűződne apasági vélelem, mint ahogy a házas-
ságkötési szándék hiányát eláruló fél házasságkötéséhez sem. Nincs viszont 
jelentősége a vállalás színlegességének, a Legfelsőbb Bíróság PK 100. 

                                                 
10 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 24-25. o. 
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állásfoglalása ugyanis azon az állásponton van, hogy az apaság elismerése 
akkor is joghatályos, ha a gyermeknek valójában nem az a személy az apja, 
aki az elismerő nyilatkozatot tette.  

Kiemelendő még, hogy ameddig az apai jogállás be töltött és az bíró-
sági úton megdöntésre nem kerül, addig nem lehet helye joghatályos előze-
tes apai elismerésnek, arra az esetre, ha megüresedne az apai jogállás.11 
Ehhez kapcsolódik még, hogy elismerő nyilatkozatot feltételtől függően 
sem lehet tenni. Olyan feltételnek sincs helye, melyben az elismerést tevő 
férfi pl. csak fiúgyermek születése esetére tartja érvényesnek a nyilatkoza-
tát.  

Nem érvénytelen az elismerés, de nem is köthető ki jogérvényesen az, 
ha pl. azzal a feltétellel ismeri el a férfi az apaságot, hogy gyermektartásdíj 
fizetési kötelezettségét kizárja, ekkor az elismerő nyilatkozatot megtenni 
szándékozót fel kell hívni az esetleges jogkövetkezményekre. 

Végül említést érdemel, hogy ugyan nem kívánatos lehetőség, hogy az 
anya közeli hozzátartozója tegyen teljes hatályú apai elismerő nyilatkoza-
tot, de törvényileg ennek sincs akadálya, viszont az is elmondható, hogy 
gyakorlati előfordulása az ilyen fajta elismerésnek ritka.12  

3.2. Az elismerés időpontja 
Az apai elismerő nyilatkozat megtételére a fogamzási idő kezdetétől, tehát 
már a megszületés előtt lehetőség van. A megoldás hátterében az áll, hogy 
a gyermek megszületésének időpontjában, már rendezett legyen a jogállása. 
Az elismerésnek ennek az esetben a születéstől visszafelé számított 300 
napon belül kell megtörténnie. A vélelmezett fogamzási időhöz kötött kez-
dőidőpontból következően reménybeli terhesség esetére nem lehetséges 
elismerés tétele, valamint, ha a terhesség alatt az anya elvetél és ez követő-
en esik újból teherbe, ekkor ismételten új elismerő nyilatkozatot kell tenni. 

A Gyer. 59.§-a próbálja meg kizárni a fiktív vállalás lehetőségét, az-
zal, hogy a fogamzás feltételezhető és a szülés várható időpontját szakorvo-
si bizonyítvánnyal kell igazolni. „59. § (1) Ha az apaságot megállapító 
teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a szü-
lés feltételezett időpontját, és ha ez lehetséges, a fogamzás feltételezett idő-
pontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni. Szakorvosi bizonyítvány-
ként a szakorvos által kiállított terhesgondozási könyv is elfogadható, 

                                                 
11 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 26. o. 
12 KŐR Ö S  (szerk. ) :  i .  m.  373. o. 
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amennyiben tartalmazza a születés feltételezett időpontját, és ha ez lehetsé-
ges, a fogamzás feltételezett időpontját.”  

Magától értetődő, hogy az érvényesen tett nyilatkozat hatálya is el-
enyészik, ha a gyermek halva születik, viszont nem érinti az elismerés hatá-
lyosságát, ha a gyermek a születést követően bármilyen rövid időn belül is 
meghal. Viszont a Csjt. 37.§-ának (4) bekezdése alapján a már elhunyt 
gyermekre nézve is lehet elismerő nyilatkozatot tenni, ebben az esetben a 
hozzájárulást a gyámhatóság fogja megadni. Az elismerésnek egyébként 
felső határa nincsen, tehát az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek szüle-
tését követően bármikor meg lehet tenni, akár annak nagykorúsága elérését 
követően is.13 

3.3. A korkülönbség célja 
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat hatályához szükséges feltétele, 
hogy a gyermek 16 évvel legyen legalább fiatalabb, mint az apai elismerést 
tevő férfi. Ennek az a célja, hogy így kívánja biztosítani az apaság vállalá-
sának komolyságát. Így kikerülhető az az abszurd eset, amikor az elismert 
gyermeknek a nyilatkozatot tevő férfitól való származása teljességgel lehe-
tetlen volna, sőt ennek hiányában akár az a minden valóság alapot nélkülö-
ző helyzet is előállhatna, hogy az elismert gyermek idősebb a vállaló apá-
nál. 

Miért éppen 16 év? - tehető fel a kérdés joggal, hiszen ennél fiatalabb 
korban is képes a fiatalok többsége a gyermeknemzésre. De mivel a jog-
szabályokat nem lehet személyre szabni, így itt is egy általános kort kellett 
a jogalkotónak meghatároznia, amely előírás társadalmi szokásokon és 
természetesen biológiai realitásokon alapszik, valamint összhangban van a 
Csjt. azon rendelkezésével is, hogy a 16 évesnél fiatalabb férfi házasságot 
még gyámhatósági engedéllyel sem köthet. Ugyanakkor visszatérve a be-
kezdés elején elkezdett okfejtésre, abban az esetben, ha az apa a gyermek 
anyját 16 évesnél fiatalabb korában ejtette teherbe, ilyenkor a korkülönbség 
meg nem léte elzárja az apát az elismeréstől és később, nagykorúsága eléré-
se után sem tudja megtenni az elismerő nyilatkozatát. Az ilyen ritka, de 
sajnos ma már egyre sűrűbben előforduló esetben, a probléma csak úgy 
orvosolható, ha az apaság bírói megállapítására kerül sor. Ezt a pert az apa 
is megindíthatja.14 

                                                 
13 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 27. o. 
14 KŐR Ö S  (szerk. ) :  i .  m.  375. o. 
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3.4. A nyilatkozat személyességének szerepe és a cselekvőképes-
ség kérdése 
A korkülönbségen kívül a nyilatkozat teljes hatályának fontos előírása, 
hogy az apaságot vállalni akaró férfinek az elismerő nyilatkozatát szemé-
lyesen kell megtennie. Tehát a férfinek a Csjt. 37.§ (5) bekezdésében fog-
lalt hatóságok előtt személyesen eljárva kell a nyilatkozatát megtennie, 
melyhez hitelt érdemlően bizonyítania kell személyazonosságát is. Ebből 
következően nincs lehetősége írásban, meghatalmazott, vagy esetleg vég-
rendelet útján e nyilatkozat megtételére. Természetesen, abban az esetben, 
ha a férfi mozgásképtelen beteg, akkor a nyilatkozat jegyzőkönyvbe vételé-
re jogosított szervek kiküldetésben is eljárhatnak. Fontos kiemelni, hogy 
amennyiben ekkor a közjegyző végrendeletet is készít, még akkor is külön 
jegyzőkönyvbe kell foglalnia az apai elismerő nyilatkozatot. 

Ha pedig az elismerést tenni kívánó férfi néma és csak jelekkel képes 
megértetni magát, akkor az e jeleket megértő hivatalos tolmács igénybevé-
tele és az ennek megfelelő jegyzőkönyvezés szükséges. 

Áttérve a cselekvőképességre, de még kapcsolódva a személyesség 
köréhez is, el kell mondani, hogy elismerő nyilatkozatot csak legalább kor-
látozottan cselekvőképes férfi tehet, azaz cselekvőképtelen féri esetében ez 
egyáltalán nem lehetséges, függetlenül attól, hogy cselekvőképességet kizá-
ró gondnokság alatt áll-e, vagy csak átmenetileg van a cselekvőképtelenség 
állapotában. A személyességhez visszatérve fontos kritérium az elismerés 
hatályosságánál, hogy amennyiben korlátozottan cselekvőképes férfi tesz 
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, akkor is személyesen kell meg-
tennie a nyilatkozatát. Természetesen törvényes képviselőjének hozzájáru-
lásával, illetve ha az tartósan akadályoztatva van a hozzájárulás megadásá-
ban, vagy megtagadta azt, akkor a gyámhatóság jogosult a hozzájárulást 
megadni. E hozzájárulás hiányában érvényes apai elismerő nyilatkozatot 
korlátozottan cselekvőképes férfi nem tehet és ez cselekvőképességének 
teljes visszanyerése után sem válik érvényessé.15 Érdekesség viszont, hogy 
a jelenleg hatályos Ptk. a gondnokság alá helyezés nélküli korlátozottan 
cselekvőképesség állapotát nem ismeri, tehát bármilyen okból ilyen álla-
potban lévő, nagykorú, a gyermeknél 16 évvel idősebb személy bármikor 
tehet apai elismerő nyilatkozatot mindaddig, amíg a bíróság cselekvőképes-
séget korlátozó gondnokság alá nem helyezi.16 

                                                 
15 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 29. o. 
16 KŐR ÖS  (szerk. ) :  i .  m.  376.  o .  
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3.5. A nyilatkozat teljes hatályához szükséges hozzájáruló nyilat-
kozatok 
Ezek a hozzájáruló nyilatkozatok a kontroll szerepét töltik be azáltal, hogy 
megakadályozzák, hogy valótlan tartalmú apai elismerő nyilatkozattal bárki 
elfoglalhassa az apai jogállást, ami elzárná annak lehetőségét, hogy a 
gyermek vér szerinti apjával kerüljön jogilag értékelhető kapcsolatba. A 
nyilatkozatok körében a jogalkotó azt feltételezi, hogy az anya, illetőleg a 
gyermek, ha már elmúlt 14 éves, akkor az apaságát elismerni kívánó férfi-
val való kapcsolat ismeretében adja meg a hozzájáruló, esetleg az elutasító 
hozzájárulást. A hozzájárulás megtagadása esetében is természetesen mód 
van az apaság bírói úton való megállapítására.  

A törvény szövegében észrevehető, hogy külön szerepel az anya és a 
törvényes képviselő. Erre a különbségtételre azért van szükség, mert elő-
fordulhat, hogy a gyermek törvényes képviselője különbözik az anya sze-
mélyétől. Ha azonban az anya egyben gyermek törvényes képviselője is, 
akkor természetesen mindkét minőségében megadhatja, illetve megtagad-
hatja a hozzájárulást. Fontos szabály, hogy amennyiben az anya is még 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú, abban az esetben is saját maga teszi 
meg a szükséges hozzájárulást, mint a gyermek anyja. Bár az elismerés 
időpontjánál már egy mondat erejéig szóltunk róla, de itt ismételten szük-
séges megemlíteni azt az esetet, amikor a hozzájáruló nyilatkozatot a 
gyámhatóság adja meg, ugyanis kis értelmezésre szorul a törvény rendelke-
zés. Tehát egészen pontosan, akkor jogosult a gyámhatóság a hozzájárulás 
kérdésében nyilatkozni, ha az anya, illetve a hozzájárulást tételére koránál 
fogva már jogosult gyermek nem él, vagy nyilatkozatának megtételében 
tartósan gátolva van. Viszont ha van a cselekvőképtelen gyermeknek az 
anyán kívül törvényes képviselője, akkor előbb a törvényes képviselőt illeti 
meg a hozzájárulás joga, kivéve, ha tartósan akadályoztatva van. Ekkor az 
Csjt. 37.§ (3) bekezdésével ellentétben, nem jogosult megadni a gyámható-
ság a hozzájárulást, amennyiben a törvényes képviselő megtagadná azt.  

Arra a kérdésre, hogy mikor van tartósan akadályoztatva valamelyik 
fél, esetről esetre eldöntve lehet csak megadni a választ. 

Természetesen, mint ahogy az elismerő férfi részéről, úgy itt sem le-
het, a hozzájárulást feltételhez kötni.  

Említést érdemel, hogy a hozzájáruló nyilatkozatok megtételéig az el-
ismerést tevő férfi elismerő nyilatkozatához kötve van. Hogy az így kelet-
kezett függő jogi helyzet ne tartson indokolatlanul hosszú ideig, ami a felek 
érdekét is sértené, ezért a jogosult hatóságnak a hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzése érdekében gyorsan kell intézkednie. Ilyen szabály pl. az, hogy a 
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gyámhatóság előtt zajló eljárásban az anyát, a törvényes képviselőt, vala-
mint az elismerő nyilatkozatra készülő férfit lehetőleg együtt kell meghall-
gatni.  

Kérdéses, hogy miként kell értékelni, ha a nyilatkozatra felhívott sze-
mélyek, a megadott határidőn belül nem nyilatkoznak. Az egyértelmű, 
hogy ebben az esetben a hallgatást nem lehet beleegyezésként értékelni. A 
hosszú időn át tartó hallgatásnál, az eset összes körülményeit mérlegelve 
kell eldönteni, hogy esetleg ez a hallgatás gátoltságot jelent. De gyakorlati 
haszna lehet annak is, ha a jogosultakat ismételten felhívják azzal a kitétel-
lel, hogy amennyiben továbbra is hallgatnak, az a hozzájárulásuk megtaga-
dását jelenti. Garanciális szabály, hogy a hozzájárulásra hivatott személyek 
ezt a felhívást hitelt érdemlően kapják meg. 

Ellentétben az elismerő nyilatkozattal, amelyet személyesen kell meg-
tenni, a hozzájáruló nyilatkozatot már elegendő akár csak írásban is meg-
adni. 

Végül, ha a jogosult nyilatkozata megtagadásra irányul, akkor termé-
szetesen az apai elismerő nyilatkozat nem hatályosul; és ha később a jogo-
sult mégis megadná a hozzájárulását, akkor már a régi elismerő nyilatkozat 
feléledésére nincs mód, így csak egy új elismerő nyilatkozathoz lehet hoz-
zájárulást adni.17 

3.6. A nyilatkozatok jegyzőkönyvbe vétele 
A teljes hatályú apai elismeréshez szükséges nyilatkozatot a Csjt. 37. § (5) 
bekezdésében megnevezett szerveknek, hatóságoknak jegyzőkönyvbe kell 
venniük. A bírósági eljárás ezzel kapcsolatos szabályairól a Polgári per-
rendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban Pp.) 298. §-a 
rendelkezik. Az elismerő nyilatkozatot és a hozzájáruló nyilatkozatokat 
külön jegyzőkönyvbe kell felvenni. A pert csak a szükséges nyilatkozatok 
beszerzése után lehet felfüggeszteni. A felvett jegyzőkönyvet pedig ahhoz 
az anyakönyvvezetőhöz kell továbbítani, aki a gyermeket anyakönyvezte.18  

Elismerés szándéka esetén a bíróság a tárgyalást csak akkor folytathat-
ja, ha az elismerő nyilatkozat nem hatályosulhat és az ennek okául szolgáló 
hiány sem pótolható.19 

                                                 
17 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 30-32. o. 
18 KŐR Ö S  (szerk. ) :  i .  m.  378. o. 
19 BH 1968/8/5778. 
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A nyilatkozatok érvényességi kelléke a közokirati forma illetve a 
jegyzőkönyvbe vétel, ennek elmaradását pótolni kell, mert ilyen okokból az 
apai elismerés nem hiúsulhat meg. 

Ha az elismert gyermek, még méhmagzat, akkor a jegyzőkönyv első 
példányát a gyámhatóság azzal a felhívással adja át a várandós anyának, 
hogy a gyermek megszületését követően a születési hely szerint illetékes 
anyakönyvvezetőnek adja át. Valamint intézeti (tipikusan kórházi) szülés 
esetén az intézetnek az anyakönyvi kerülethez történő születés bejelentésé-
hez kell csatolnia. 

Ez az anyakönyvi bejegyzés csupán deklaratív hatályú, késedelmessé-
ge, esetleg elmaradása az apaság hatályosulását nem érinti, ha annak törvé-
nyi feltételei fennállnak.20  

 

4. FEJEZET 
APASÁGI VÉLELEM UTÓLAGOS HÁZASSÁGKÖTÉS ALAPJÁN 

4.1. Hatályos jogi szabályozás 
A Csjt. szerint: „Ha az anya a gyermek születése után házasságot köt, férjét 
a gyermek apjának kell tekinteni, ha 

- sem az anya korábbi házassági köteléke, sem teljes hatályú elismerő 
nyilatkozat, vagy jogerős bírósági ítélet alapján nem állapítható meg, 
hogy ki a gyermek apja, és az apaság megállapítása iránt más férfi el-
len per sincs folyamatban, feltéve, hogy 

- a férj a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb és 
- a férj a házasságkötést megelőzően az anyakönyvvezető előtt a 

gyermeket magáénak elismeri.”21 

A törvény ezzel biztosítja annak a lehetőségét, hogy a házasságon kívül 
született gyermek megszületése után az anyával kötött házasság keretében 
vállalhassa el az anya férje az apaságot.  

Az apasági vélelemnek ez a fajtája ugyanúgy a gyermek apaságának 
önkéntes vállalása, mint a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. Közös 
továbbá az is, hogy mindkét esetben az apai jogállás önkéntes vállalása a 
férfi ez irányban tett pozitív nyilatkozatán alapszik. Itt sem szükséges az 
                                                 
20 KŐR Ö S  (szerk. ) :  i .  m.  378. o. 
21 Csjt. 39. § (1) bekezdés. 
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eljáró hatóságoknak megvizsgálni, hogy a gyermek ténylegesen is az elis-
merő apától származik-e. Így jogszerű az apaságnak a szívességi elismeré-
se, amikor is az apa biztosan tudja, hogy az elismert gyermek nem tőle 
származik.22 Vagyis a gyermek más férfitől való származása ezen apasági 
vélelem létrejöttét nem érinti, azonban az apasági vélelem megdöntésének 
alapja lehet. Történhet mindez akár az anya iránti érzelem alapján vagy 
akár a gyermek családba kerülésének, családi nevelésének elősegítése cél-
jából.  

Azonban vannak eltérések is. Amíg a teljes hatályú elismerő nyilatko-
zattal a már megfogant, de még meg nem született gyermek apaságát is el 
lehet vállalni, addig az utólagos házasságkötésen alapuló elismerés csak a 
már megszületett gyermekre vonatkozhat. A törvény egyik feltétele, hogy a 
vélelemhez szükséges nyilatkozatot csak a házasság előtt lehet megtenni, 
mégpedig csak az anyakönyvvezetőnél. Az At. ezt annyiban kiegészíti, 
hogy: …”a férjet akkor lehet a gyermek apjának tekinteni, ha a nyilatkozat 
megtételétől számított hat hónapon belül a házasságot megköti.”23 Ameny-
nyiben a házasságot a házasulók az említett időponton belül nem kötik 
meg, akkor a nyilatkozat hatályát veszti. Ezzel szemben a teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozat az apaságot egymagában megállapítja, valamint 
nemcsak az anyakönyvvezetőnél, hanem más fórumok előtt is megtehető ez 
a nyilatkozat.24  

4.2.Az elismerés feltételei 
Az utólagos házasságon alapuló vélelem létrejöttének feltételei – ap-

róbb eltérésekkel - szinte ugyanazok, mint a teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat esetében. Az első törvényi feltétel, hogy az apai jogállás betöl-
tetlen legyen. Eltérést jelent az a további korlát, hogy feltétel, hogy az apa-
ság megállapítása iránt más férfi ellen per ne legyen folyamatban. A jogal-
kotó ezzel az apasági vélelmek egymással való konkurálását kívánja felol-
dani a bírósági úton létrejövő apasági vélelem javára.25 Akkor sem kelet-
kezhet apasági vélelem, ha más férfival szemben az apaság bírói megállapí-
tása iránt a per első fokon bár a kereset elutasításával befejeződött, de a 
                                                 
22 JO B B Á G Y I  GÁ B OR: Személyi és családjog, 2009, Szent István Társulat, Buda-
pest, 250. o. 
23 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárás-
ról és a névviselésről, 17. § (3) bekezdés. 
24 KŐR Ö S  (szerk. ) : 399- 401. o. 
25 Ugyanez a helyzet a más férfi által indított perek esetében, de itt a törvény szö-
vege nem egészen pontos. 
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döntés még nem lépett jogerőre. Viszont, ha a más férfival szemben az 
apaság bírói megállapítása iránti per jogerősen befejeződött, az apasági 
vélelem utólag akkor sem válik hatálytalanná, ha a per perújítással vagy 
felülvizsgálati kérelemmel tovább folytatódhatna. Ebben az esetben a per 
megszüntetésének lesz helye azzal az indokkal, hogy az apai jogállás már 
nem üres.26 Nem jelent továbbá akadályt a folyamatban lévő, más férfival 
szembeni per abban az esetben, ha az utólag házasságot kötött férfi a házas-
ságot követően teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal vállalja a gyer-
mek apaságát.27 

További feltétel, hogy a gyermek és az apa között 16 évi korkülönbség 
legyen. Nincs akadálya annak, hogy egy kiskorú gyermek is apa legyen, 
ugyanis a törvény más korlátot nem állít fel, kizárólag az előbb említett 
korkülönbséget. Így lehetséges, hogy egy 17 éves még kiskorú gyermek – 
mivel nagykorúságát csak házassággal szerzi meg – egy 1 éves vagy annál 
fiatalabb gyermek apja legyen. 

Itt is, mint a többi apasági vélelemnél is, a vélelem ex tunc, vagyis a 
gyermek születési időpontjára visszamenőleges hatályú. 

A Csjt. megadja azt a lehetőséget is, hogy az apa – kegyeleti vagy más 
egyéb okból – meghalt gyermek apaságát is vállalhassa. Ebben az esetben a 
törvény szerint: „a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.”28 

4.3. Anyakönyvi eljárás 
A harmadik törvényi feltételt, vagyis azt, hogy a gyermeket a házasságkö-
tést megelőzően az anyakönyvvezető előtt kell elismerni, részleteiben az 
At. szabályozza. Ezek szerint: „Ha a menyasszonynak rendezetlen családi 
jogállású gyermeke van, az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző 
eljárásban a személyesen megjelenő vőlegény figyelmét felhívja arra, hogy 
amennyiben menyasszonyának a gyermekét a házasságkötést megelőzően 
magáénak elismeri – jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén -, őt 
kell a gyermek apjának tekinteni.”29 Az apa nyilatkozatát a házasság meg-
kötéséig bármikor megteheti, amit nem lehet visszavonni. A hatályáról már 
volt szó, de érdemes még egyszer megemlíteni, hogy a nyilatkozat akkor 
hatályos, ha a megtétel és a házasságkötés között hat hónapnál hosszabb 

                                                 
26 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y:  i . m. 36-38. o. 
27 Mivel a teljes hatályú elismerő nyilatkozatnál ilyen kikötés nincs. 
28 Csjt. 39. § (2) bekezdés. 
29 At. 17. § (1) bekezdés. 
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idő nem telik el. Ennél hosszabb idő után lehetőség van újabb elismerő 
nyilatkozatot tenni, vagyis nem elégséges a régi nyilatkozat megerősítése.30 

4.4. Hozzájárulások 
Az apasági vélelem hatályosságához nemcsak a megfelelő időben kötendő 
házasság szükséges, hanem a Csjt. felsorolja azokat a személyeket is, akik-
nek a hozzájárulása szükséges. A Csjt. 1986. évi módosítása előtt az apasá-
gi vélelem keletkezéséhez nem volt szükség hozzájárulásra. Ebben az eset-
ben az anya csak úgy akadályozhatta meg az apasági vélelem létrejöttét, ha 
a házasság megkötésétől elzárkózik. A jelzett törvénymódosítás a teljes 
hatályú apai elismeréssel azonos módon rendezte a hozzájárulók körét. 
Vagyis: „A férj elismerése akkor hatályos, ha ahhoz az anya, a kiskorú 
törvényes képviselője, továbbá – ha a gyermek a tizennegyedik életévét 
betöltötte – a gyermek is hozzájárult. Ha a gyermek nem él, vagy a nyilat-
kozattételben tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja 
meg.”31 A törvényi feltételek alapján egyértelmű, hogy a hozzájárulásokat a 
házasság megkötése előtt kell megtenni. A gyermek hozzájárulása itt sem 
érinti az apasági vélelem esetleges későbbi megtámadásának jogát, akár-
csak a teljes hatályú apasági nyilatkozatnál.32 

4.5. Az apasági vélelem egyéb hatásai 
A Csjt. szerint a házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti. 
Bár ilyen rendelkezést az utólagos házasságkötéssel létrejött apasági vélel-
meknél nem találunk, analógia útján arra lehet következtetni, hogy ezt a 
fajta vélelmet sem érinti. Azonban, ha az érvénytelenség abból ered, hogy 
az anya korábbi házassága még fenn áll, akkor az apasági vélelem is ér-
vénytelen, mivel az előző házasság alapján az apai jogállás már betöltött - 
feltéve, ha az meg nem dőlt.33  

Az örökbefogadással kapcsolatban az mondható el, hogy az hatályta-
lanná válik, ha az örökbefogadó az örökbefogadottat utólagos házasságkö-
tés során magáénak ismeri el. Nem rendelkezik azonban arról a kérdésről, 
hogy mi történik abban az esetben, ha az örökbefogadottat más férfi kíván-
ná utólagos házassággal magáénak elismerni. Azonban az elmondható, 
hogy az örökbefogadást nem teszi hatálytalanná a más férfival szemben 

                                                 
30 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 39. o. 
31 Csjt. 39.§ (2) bekezdés. 
32 KŐR Ö S (szerk. ) : i. m. 399-401. o. 
33 Uo.  403-404. o. 
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létrejött apasági vélelem, mert erre csak az örökbefogadó férfival szemben 
létrejött apasági vélelem teremt alapot. 34 

4.6. Megállapítási perek 
Szűkszavúan szól a Csjt. a megállapítási perekről. A törvény ennek megen-
gedése mellett azt részletezi, hogy ki indíthat ilyen pert: „Vita esetén annak 
bírósági megállapítását, hogy az anya utólagos házasságkötésének a hatálya 
a gyermekre kiterjed, a gyermek, a gyermek anyja, vagy annak férje kérhe-
ti.”35 Ezekben a jogvitákról tehát arról van szó, hogy az utólagos házasság-
kötéssel az apasági vélelem létrejött-e, avagy sem. Mindenesetre elmondha-
tó, hogy ilyen perek a joggyakorlatban nem igen fordulnak elő.36 

A megállapításra irányuló vitáknak két típusa van: a pozitív, illetve a 
negatív megállapítási perek. Erről árulkodik a Legfelsőbb Bíróság állásfog-
lalása is, miszerint: „Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló kereset-
indítástól különbözik az az eset, amikor a keresetet annak megállapítására 
indítják, hogy az anya utólagos házasságkötésének a hatálya a gyermekre 
kiterjed, illetőleg, hogy az apaság vélelme az anya utólagos házassága alap-
ján nem is állott be.”37 Ez az értelmezés mintegy joghézag töltő is, mivel a 
Csjt. nem rendelkezik a negatív megállapítási perekről. Fontos, hogy nem-
csak az apasági vélelem megdöntése iránti pertől, hanem az apaság bírói 
megállapításától is különbözik ez a performa, mivel itt nincs helye a szár-
mazás valódiságának vizsgálatára, csupán annak az ellenőrzésére, hogy az 
utólagos házasságkötéssel létrejövő apasági vélelem törvényi feltételei 
fennállnak-e. Vagyis, ha az apasági vélelem nem jött létre, akkor még helye 
lehet az apaság bírói megállapításának, ha azonban az apasági vélelem lét-
rejött, akkor természetesen mindez szükségtelen. Nincs szükség az apasági 
vélelem megdöntésére, ha a vélelem létre sem jött.38 

A vita nemcsak a házasságot kötő személyek hibájából, mulasztása 
miatt merülhet fel, hanem az anyakönyvvezető téves bejegyzése, illetve be 
nem jegyzése miatt is. Ebben az esetben a bírósági pert nem a közigazgatási 
hatóság ellen kell indítani, mivel ez nem a közigazgatási határozatok felül-
vizsgálatának a körébe tartozik, de a hozott határozat ugyanúgy kötelező az 
anyakönyvvezető részére, mint más apasági perben hozott döntés. Negatív 
megállapítási perre adhat okot az is, ha a férj a házasság megkötésekor és 
                                                 
34 KŐR Ö S (szerk. ) : i. m. 405. o. 
35 Csjt. 39. § (3) bekezdés. 
36 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 67. o. 
37 PK 100. 
38 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 67-68. o. 
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hasonlóan az elismerés megtétele során is a gondnokság alá helyezés nélkül 
is a teljes cselekvőképtelenség állapotában volt. Más kérdés, hogy ez a 
házasság érvénytelenségére is okot adhat. 

Mindkét pertípusnál elmondható, hogy időhatár nélkül indíthatók. Ha 
a pozitív megállítási perben a bíróság a keresetnek helyt ad, akkor azt 
mondja ki, hogy az utólagos házassággal létrejövő apasági vélelem hatálya 
a gyermekre kiterjed. Azonban, ha a per eredménytelen és az apai jogállás 
üres marad, még mindig ott a lehetőség a teljes hatályú elismerő nyilatkozat 
tételére, vagy az apaság bírói megállapítására, akár az anyával utólag há-
zasságot kötött férfival, akár mással szemben.  

A negatív megállapítási perek esetében, ha a kereset alapos, akkor a 
házasságkötés apasági vélelmet keletkeztető hatálya a gyermekre nem ter-
jed ki, vagyis nem történt törvényes elismerés. A per sikertelensége esetén 
pedig megnyílik az apasági vélelem megdöntésének a lehetősége.39 

5. FEJEZET 
AZ APASÁG BÍRÓI MEGÁLLAPÍTÁSA 

A bírói megállapításra akkor kerül sor, ha az apai státusz önkéntesen nem 
tölthető be, azaz, a gyermek apja sem az anya házassági köteléke vagy utó-
lagos házassága, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható 
meg. „Ha a származás reprodukciós eljárás következménye, nincs helye az 
apaság bírósági úton történő megállapításának azzal a férfival szemben, aki 
az eljárás lefolytatásához ivarsejtet vagy embriót adományozott.”40 A hazai 
egészségügyi szabályozás alapján mesterséges megtermékenyítésnek csak 
házasságban vagy élettársi kapcsolatba élő nő esetében van helye, azzal, 
hogy amennyiben donortól származó hímivarsejttel vagy embrióval történik 
a megtermékenyítés, a donor férfi személye ebben az esetben sem ismerhe-
tő meg. (A donor anonimitásához fűződő joga) Ha azonban ezt az előírást a 
műtétet végző orvos megszegné, és ismertté válna a donor személye, vele 
szemben ez esetben sem indítható apasági per. Kizárt akkor is, ha a férjjel 
szemben azért dől meg az apaság vélelme, mert a beavatkozáshoz nem 
járult hozzá.41 

A bíróság azt a férfit nyilvánítja a gyermek apjának, aki az anyával a 
fogamzási időben nemileg érintkezett és az összes körülmény gondos mér-

                                                 
39 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 68-69. o. 
40 Csjt. 38. §. 
41 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 45. o. 
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legelése alapján alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből az érint-
kezésből származik.42 
Tehát az apaság bírói megállapításának feltételei: 

- apai hely üres, betöltetlen; 
- származás nem reprodukciós eljárás eredménye; 
- nemi érintkezés az anyával fogamzási időben; 
- gondos bizonyítás, mérlegelés; 
- alaposan következtethető legyen, hogy a gyermek az adott nemi 

érintkezésből származik. 

5.1. Az apasági per előfeltételei 
A per lényeges előkérdése, hogy az apai jogállás valóban üres-e. Ha az apai 
státus már betöltött, ugyanazon gyermekre nézve más férfi apaságának 
megállapítására nincs lehetőség.43 Ha tehát az apai státus betöltött, akkor 
először az arra jogosult külön perben a Csjt. 43.§-a alapján, az apaság vé-
lelmének megdöntését kérheti és ennek eredményessége esetén kerülhet sor 
az apaság megállapítása iránti perre. Ha nem dönti meg az apasági vélelmet 
az arra jogosult, s kéri az apaság bírói megállapítását, akkor a kereset idő-
előtti és annak idézés kibocsátása nélkül történő elutasításának van helye, 
illetőleg ha ez csak a tárgyaláson derül ki, akkor a pert meg kell szüntetni.44 

Ha a bíróság az anya férjét olyan időpontban nyilvánította holtnak, 
amely az anya gyermekének fogamzási idejét megelőzi, a gyermeket a szü-
letési anyakönyvben feltüntetett adatra való tekintet nélkül házasságon 
kívül születettnek kell tekinteni. A Ptk. 25.§-a kimondja, hogy ellenkező 
bizonyításig halottnak kell tekinteni a holtnak nyilvánított személyt.45 

Egy következő jogesetben a gyermek eseti gondnok útján benyújtott 
keresetlevelében annak megállapítását kérte, hogy az alperes nem az apja. 
Bebizonyosodott a perben, hogy a felperes apjaként anyakönyvezett alpe-
res, aki Ny. községben 1940 októberében született, az anyát nem ismerte, a 
kiskorú felperesre nézve teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot sem tett. 
Az apai elismerő nyilatkozatot az ugyancsak Ny. községben 1949 júliusá-
ban született, az alperessel azonos nevű Z. J. tette. Az elismerést tartalmazó 
jegyzőkönyvben az azóta elhunyt ügyintéző a születés időpontját tintával 
kijavította, és így a kiskorú felperes apja az alperes születési adataival nyert 
anyakönyvezést. A rendelkezésre álló adatok alapján a bíróság megállapí-
                                                 
42 Csjt. 38. §. 
43 BH 2002. 231. 
44 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 41. o. 
45 PK 97. 
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totta, hogy az alperes az anyával házassági kötelékben soha nem állott, a 
kiskorú felperes tőle való származását jogerős bírói ítélet nem állapította 
meg, és az alperes a felperesre nézve apai elismerő nyilatkozatot nem tett. 
Ebből tehát egyértelműen következik, hogy az alperes tekintetében a kisko-
rú felperesre nézve apaság vélelme nem keletkezett, és így a nem létező 
apaság vélelme - Csjt. 43. §-a (1) bekezdésén alapuló megtámadásának 
nem volt helye. 

A tényekből az a következtetés vonható le, hogy a felperes apjának az 
elismerő nyilatkozatot tett Z. J.-t kell tekinteni akkor is, ha az anyakönyvi 
bejegyzésre téves születési adatokkal került sor. 

Az anyakönyvi bejegyzés kijavítása pedig az anyakönyvekről, a házas-
ságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. számú törvény-
erejű rendelet 14. §-ában foglalt rendelkezések értelmében az anyakönyv-
vezető feladata.46 

Az apaság megállapítása iránti per folyamatban léte alatt - a per jog-
erős befejezése előtt - nincs akadálya annak, hogy a gyermeket az alperes-
ként perbe vont férfin kívül más férfi teljes hatályú apai elismerő nyilatko-
zattal a magáénak ismerje el. Ilyen esetben azonban a perbe vont férfival 
szemben apaság megállapítása iránt indított per okafogyottá válik, és a 
kereset elutasításának van helye.47 

Utólagos házasságkötéssel szemben az apaság bírói megállapításának, 
a teljes hatályú apai elismerésnek pedig a bírósági úttal szemben van el-
sőbbsége.48 

5.2. A per szerkezete 
Az apává válás egyrészt biológiai, másrészt tudati elemből épül fel. Akkor 
tudatos teljesen, ha az anyával létesített kapcsolata alapján kifejezetten 
akarja a gyermek megszületését. A jogalkotó a tudatos vállalástól eltekint 
és az apaság vállalását akkor is kényszeríteni engedi bíróság útján, ha az 
apa közvetlen szándéka csupán egy szexuális kapcsolat létesítésére irányult, 
azonban ennek a biológiai származásnak ténylegesen be kell következnie. 
1986-ig a bíróság a gyermek apjának nyilvánította azt a férfit, aki 

- az anyával a fogamzási időn belül életközösségre utaló körülmények 
között huzamosabb ideig együtt élt, vagy 

                                                 
46 BH 1986. 235. 
47 BH 1993. 304. 
48 KŐR Ö S (szerk. ) :  i .  m.  380. o. 
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- az anyával a fogamzási időben huzamosabb időn át nemi viszonyt 
folytatott, vagy 

- az anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett, és az összes kö-
rülmények gondos mérlegelése mellett alaposan következtethető, 
hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik.49 

Ezt azonban az 1986.évi módosítás eltörölte, s a hangsúlyt a törvényhozás 
arra helyezte, hogy az apaság kikényszerítésének vélelem jellegével szem-
ben inkább a biológiai biztonság erejével lehessen az apaságot megállapíta-
ni. A most hatályos Csjt. csupán csak a „c” pontot állítja a feltételek közé. 

Az alaposan következtethető legyen szócska nem azonos az „abból 
származik” kifejezéssel. Az „alapos” elemnek van jelentősége, azt jelenti, 
hogy a bíróságnak adott tényállás esetében megnyugtató megállapítást kell 
tennie a gyermeknek az apaként megjelölt férfitől való származásra, a bíró-
ságnak tehát a legnagyobb fokú bizonyosságra kell törekednie. Ezt a bizo-
nyosságot az utóbbi időben megnövelte az orvosszakértői vizsgálatok ug-
rásszerű fejlődése, különösen a DNS-vizsgálatok elterjedése.50 

Ahogy fentebb említettem, egyetlen szexuális kapcsolat is megalapoz-
hatja az apaság megállapítását. Ebben az esetben az összes körülmények 
gondos mérlegelése mellett a bíróságnak alaposan következtetnie kell, hogy 
a gyermek ebből az egyetlen nemi aktusból származik. Ekkor a bíróságnak 
hivatalból is messzemenően törekednie kell a teljes tényállás felderítésére. 
A bizonyítékokat, adatokat és a körülményeket egyenként, de összességük-
ben kell vizsgálni.51 

Negatív kényszer: 
Az apaság bírói megállapítását maga az apa is kérheti, aki azt állítja, hogy ő 
a gyermek apja. Ez a helyzet akkor fordulhat elő, mikor az anya valamilyen 
okból kifolyólag nem kívánja az apai jogállás betöltését, az apa létének 
pontos tisztázását, s ellenzi a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot.  

Ide tartozik az a csonka eset is, amikor az apa nem tud teljes hatályú el-
ismerő nyilatkozatot tenni a korkülönbség hiánya – a gyermeknél legalább 
16 évnél idősebb – miatt vagy az esetleg cselekvőképtelensége miatt.52 

Kettős bizonyítás: 

                                                 
49 Csjt. 38. § (2) bekezdés (1984. I. 1. – 1987. VI. 30. időszakban) 
50 KŐR Ö S (szerk. ) : i. m. 380-381. o. 
51 PK 183. 
52 KŐR Ö S (szerk. ) : i. m. 382. o. 
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Egyfelől bizonyítani kell, hogy az apaként megjelölt férfi és az anya között 
a vélelmezett fogamzási időben nemi érintkezés történt, másfelől többlet-
tényállásként alaposan következtethető kell, hogy legyen a gyermeknek a 
bizonyított nemi kapcsolatból való származása. Önmagában azonban a 
nemi kapcsolat kétségtelen bizonyosságának ténye nem elegendő az apaság 
bírói megállapításához, szükséges tehát a többletbizonyíték. Nem elegendő 
a többletkövetkeztetés levonására az a tény, hogy a férfi és az anya között a 
vélelmezett fogamzási idő vagy legalább annak egy része alatt élettársi 
kapcsolat volt, vagy ugyanezen idő alatt huzamosabb időn át tartott a nemi 
viszonyuk.53 

A néhány alkalommal történt szexuális érintkezés nem vonható a hu-
zamos nemi viszony fogalma alá.54 A bírói gyakorlat szerint huzamos nemi 
viszony fogalma alá esik az anyának az alperessel hónapokon át tartó nemi 
kapcsolata.55 

A gyermek származása tekintetében szükséges alapos következtetés-
hez lényeges tény lehet az a negatívum, hogy a rendelkezésre álló adatok 
alapján az anyának a vélelmezett fogamzási időben más férfival nem volt 
nemi kapcsolata, illetőleg más férfival bizalmas kapcsolatra sincsen adat. 
Ilyenkor is szükséges az apaként jelölt férfitól való származás alapos kö-
vetkeztetéséhez más bizonyítékok beszerzése és értékelése (pl. az anya és 
más személy (rokon, orvos) tanúvallomása, születés-kórtörténet, okiratok 
(terhesgondozási, rendelőintézeti), indítványozott és elrendelt 
orvosszakértői vizsgálatok eredménye). 

Az apai jogállás megállapításához nem szükséges, hogy az anya és fér-
fi között érzelmi, szerelmi kapcsolat álljon fenn. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a nemi viszony nem feltétlen kívánja meg a nemi érintkezés befeje-
zettségét, elegendő lehet az olyan közösülési kísérlet is, amely alkalmas a 
megtermékenyítésre. 

Az a körülmény, hogy az anya a fogamzási időben több férfival vagy 
más férfival is folytatott nemi kapcsolatot, az apaság bírói megállapítását 
nem zárja ki. A Csjt. nem fogadja el az exceptio plurium concubentium 
elvének érvényesülését, azaz a többekkel való közösülés kifogását. Ha az 
anyával több férfi közösül egymást követően, azonos alkalommal, akkor 
sor kerülhet az apaság megállapítására, de a gyermek származása több férfi-
tól lehetséges, akkor már nem, mert hiányzik a gyermek származása tekin-

                                                 
53 KŐR Ö S (szerk. ) : i. m. 382. o. 
54 BH 1985. 106. 
55 BH 1978. 382. 



104 

tetében az apaként jelölt férfival szemben felállított alapos többletkövetkez-
tetés.56 

Nem hagyhatjuk figyelmem kívül, hogy a gyermek nem tehet arról, 
hogy a szülei milyen szándékkal léptek egymással szexuális kapcsolatba, 
továbbá a gyermeknek joga van ahhoz, hogy megtalálhassa a vér szerinti 
apját. 

A Legfelsőbb Bíróság egyik határozata szót ejt arról, hogy a bíróság 
elutasítja a keresetet, ha a nemi kapcsolat ténye nem bizonyított és a termé-
szettudományos vizsgálatok eredményéből sem következtethető, hogy a 
gyermek az alperestől származik.57 

A bizonyítás: 
Egy kiskorú eseti gondnoka útján az alperes apaságának megállapítását 
kérte, mert az anyja a fogamzási időben az alperessel közösült. A kereseti 
tényállás szerint a felperesi anyának a fogamzási időszak alatt F. M-el is 
volt nemi viszonya, a nevezett apaságát azonban a kizáró vércsoport vizs-
gálati eredmény miatt nem állapította meg. A vizsgálat után tanúként hall-
gatták meg az anyát, aki a vizsgálat ellenére még mindig azt „érezte”, hogy 
a gyerek F. M-től származik. Az anyának a testvére azt vallotta, hogy egy 
hajnalon hallotta és látta, amint az alperes az anyától eltávozott. Egy érdek-
telen tanú vallomása szerint az anya említette a tanúnak, hogy az alperesen 
kívül „volt még egy alkalommal valakivel áprilisban nemi kapcsolata”. Az 
elsőfokú bíróság beszerezte még az anya terhesgondozási könyvét, vala-
mint a szülészeti kórlapmásolatot, és igazságügyi szülésznőgyógyász szak-
értői véleményt kért, amely kimondta, hogy a vélelmezet fogamzási idő 
március 20-től kezdődött, de az április 4-et sem zárta ki, ezért a vércsoport-
vizsgálat, eshetőlegesen az embertani vizsgálat elrendelését javasolta. 

A bíróság elutasította felperes keresetét, szerinte az anya szavahihető-
ségét kétségessé teszi, hogy az alperesről a vallomásában nem tett említést, 
ezért nem bizonyított, hogy az alperes és az anya között volt-e nemi kap-
csolat. A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. A törvé-
nyességi óvás alapos, mert az anya az alperesről a peres eljárás után tett 
csak említést, az anya szavahihetőségét még nem dönti meg, legfeljebb 
aggályt kelthet a vallomással szemben. Az apasági perekben fontos egyéni 
és társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a gyermek a vérszerinti apával 
jusson jogilag is szülő-gyermeki kapcsolatba. Tévedett a perben mind a két 
bíróság, amikor a hivatkozott szempontot figyelmen kívül hagyta és a kere-
                                                 
56 KŐR Ö S (szerk. ) :  i .  m.  382-383. o. 
57 CS I K Y  –M.  BU J D O S Ó  –  VÁ C Z Y: i. m. 47. o. 
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setet a bizonyítási eljárás adatainak okszerűtlen mérlegesésével és a további 
bizonyítás mellőzésével elutasította. Le kellett volna folytatni a szakértő 
által javasolt vizsgálatokat. A származási perekben a tényállás teljes felde-
rítésére és az igazság kiderítésére a bíróságnak hivatalból is messzemenően 
törekednie kell.58 

Az alperes apaságának megállapítását kérte egy kiskorú eseti gondno-
ka útján, mert az anya előadása szerint 1988. szeptember és október hóna-
pokban összesen három alkalommal közösült az alperessel a diszkó után P. 
S. üresen álló lakásában, amelyhez az alperes kulccsal rendelkezett. Az 
anyának az alperesen kívül mással egyáltalán nem volt nemi kapcsolata. Az 
alperes végig tagadta az együttlétet, azt, hogy a szórakozóhelyen ő nem is 
volt ott és nem találkozott a felperesi anyával. A városi bíróság vér- és szé-
rum-csoportvizsgálatot rendelt el, azonban az alperes ezen egyszer sem 
jelent meg. Ha az alperes folyamatosan tagad az ilyen ügyek bizalmas jel-
legére tekintettel az anya vallomásának kiemelkedő jelentősége van, külö-
nösen akkor, ha a közösülésre utaló egyéb bizonyítékok a perben nem áll-
nak rendelkezésre.  

Az anya az alperest régóta ismerte, így az első nemi kapcsolatra vo-
natkozó 1-2 hetes eltérés az időpont megjelölésében szavahihetőségét még 
nem cáfolja. Nem lehet döntő jelentőséget tulajdonítani annak sem, hogy az 
anya az egyes közösüléseket megelőző szórakozások helyéül diszkót vagy 
esetleg más szórakozóhelyet jelölt meg. Nincs döntő súlya annak sem, hogy 
az anya a hét végi napok közül szombatot vagy vasárnapot jegyzett meg a 
kapcsolat létesítésének időpontjául. Jelentősége van ezzel szemben P. S. 
tanúvallomásainak, hiszen ezekből nyilvánvaló, hogy a tanú által nem 
használt lakás szélesebb körben ismert találkahely volt, ahová többen jár-
tak, a kulcsot a tanú hozzáférhető helyen tartotta. P. S. az anyát csak látás-
ból ismerte, ugyanakkor az alperes az 1988. évi szilvesztert nála töltötte, 
így a vele való ismeretsége közelebbi volt. Az ellenérdekű felek egymással 
ellentétes vallomásában tapasztalható ellentmondások okából nem lehet 
eltekinteni a megalapozott döntéshez szükséges élettani vizsgálatoktól, 
tehát ebben az esetben nem lett volna szabad mellőzni az orvosszakértői 
vizsgálatokat.59 

Ha tanúk vallomásai alapján egyértelmű, hogy a gyerek fogamzási ide-
jében az alperesen kívül mással is közösül az anya, ily módon az anya sza-
vahihetősége megdől, ha ő nem tesz említést arról, hogy több férfival is 
folytatott nemi kapcsolatot. Az anya életvitelével összefüggésben, a kiskorú 
                                                 
58 BH 1979. 269. 
59 BH 1992. 765. 
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felperesnek az alperestől való származása tekintetében felmerülő aggályai 
miatt a vér- és szérumcsoport-vizsgálatot azokra a személyekre is ki kell 
terjeszteni, akiktől a kiskorú felperes - a rendelkezésre álló peradatok alap-
ján - ugyancsak származhat. Ha ugyanis ezekkel a személyekkel szemben a 
gyermek tőlük való származása kizárható, ez az alperes apaságának megál-
lapítása mellett szólhat. Vizsgálni kell ilyen esetben továbbá az alperes 
védekezésével összefüggésben azt is, hogy az alperessel történt első nemi 
érintkezéskor az anya nem volt-e már teherben. E körülmény tisztázása 
érdekében a szülés kórtörténeti adatainak beszerzésére és orvosszakértői 
értékelésére van szükség.60 

Fontos az apaként perbevont férfi személyes meghallgatása is. Ha a 
személyes megjelenésre idézett fél nem jelenik meg, vele szemben a Pp. 
185.§ rendelkezéseit kell alkalmazni, mely értelmében mód van az okozott 
költség megtérítésére kötelezésének, pénzbírság alkalmazásának és a bíró-
ság elrendelheti az elővezetését is. 61 

Az anya a perben a gyermek törvényes képviselőjeként sem járhat el, 
csupán beavatkozóként vehet részt a perben, bármelyik félhez csatlakozva. 
Az anya kizárásnak indoka az, hogy tanúként legyen kihallgatható, hiszen a 
nemi érintkezés tényére egyedül ő tud vallomást tenni. Kihallgatása akkor 
mellőzhető, ha cselekvőképtelen vagy kihallgatásának elháríthatatlan aka-
dálya - lakcím ismeretlen vagy ismeretlenné válik, de ilyenkor is indokolt a 
lakhely felkutatása vagy legalább megkísérlése - van.62 

Ha az anya vallomása teljesen hitelt érdemlő, akkor ő az, aki a gyerek 
fogamzásának körülményeiről a leghitelesebb adatokat mondhatja el. 
Mikor szavahihető az anya? 

- vallomás részletessége, életszerűsége, ellentmondás mentessége; 
- olyan körülményt ad elő, amelyek legbizalmasabb közelségre utalnak 

(pl. férfi testi jellegzetességeit ismeri, ami intim helyzetben tárul fel); 
- az ő számára kedvezőtlen tényeket is közöl; 
- kisebb eltérés nem dönti meg őszinteségét, ha a lényeges körülmény-

re vonatkozó tanúvallomását más bizonyítékok is igazolnak.63 

Egymagában az, hogy egy nagyobb közösség keretében folyó viszonyról a 
közösség tagjainak nincs tudomása, a nemi kapcsolat tényét nem zárja ki. 
Az, hogy az ajtó nem zárható kulcsra, nem teszi kizárttá, hogy az anya és az 

                                                 
60 BH 1981. 24. 
61 Pp. 299.§ (1) bekezdés. 
62 Pp. 299.§ (2) bekezdés. 
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alperes között közösülés történjen. Az anya szavahihetőségét nem vonhatja 
kétségbe az, hogy az anya és alperes nyilvános helyen történt szórakozásai-
ra egyéb bizonyíték nem merül fel. A származási perekben a bíróság külö-
nös súlyt tulajdonít az anya vallomásának, mivel az anyának az állított kö-
zösülésről vagy nemi viszonyról rendszerint egyedül van közvetlen tudo-
mása. Ezért az ilyen perekben azt kell elsődlegesen vizsgálni, vajon forog-
nak-e fenn olyan körülmények, állapíthatók-e meg olyan tények, amelyek 
az anya vallomását hitelt érdemlővé és elfogadhatóvá teszik. Ennek eldön-
téséhez a bíróságnak hivatalból is le kell folytatnia minden szükséges bizo-
nyítást.64 

Ha a vércsoport-vizsgálat eredménye kizárja az alperes apaságát, ez 
döntő bizonyítékul szolgál az anya vallomásával szemben is. A bírói gya-
korlat egységes abban a kérdésben, hogy kerülni kell a túlbizonyítást: ha az 
apaság lehetősége akár egyetlen vizsgálattal teljes biztonsággal kizárt, 
szükségtelen a további bizonyítás, a természettudományos bizonyítékoknak 
kiemelkedő jelentőségük van.65 
Az apaként jelölt férfi kettős védekezést terjeszthet elő: 

- tagadhatja, hogy nem történt az anya és közte a vélelmezett fogam-
zási időben nemi érintkezés; 

- védekezhet, hogy nem származhat tőle a gyerek. 

Nem állapítható meg az apaság olyan férfival szemben, akitől a gyerek nem 
származhat vagy az anya más férfitól esett teherbe, ezt rendszerint orvos 
szakértő közreműködésével kell tisztázni. Mi utal a származás lehetetlensé-
gére? 

- vércsoportvizsgálat kizáró eredménye; 
- férfi nemzőképtelensége; 
- bármilyen más tényből következik, hogy a gyermek nem származha-

tott a perben bizonyított nemi érintkezésből; 
- az anya az apaként jelölt férfival történt nemi kapcsolata idején már 

más férfitól terhes volt; 
- teherbeesés után elvetélt és újból már más férfitól terhes az apaként 

jelölt férfival történt nemi kapcsolata idején; 
- a bizonyított nemi érintkezés időpontjától a szülésig eltelt olyan rö-

vid idő, hogy a magzat születéskori fejlettségét figyelembe véve, 
nem származhatott abból a nemi kapcsolatból; 
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- a megállapított fogamzási időben a gyermek születéskori fejlettsége 
alapján meg sem foganhatott a gyerek.66 

Az orvosszakértői vizsgálatok: 
A Legfelsőbb Bíróság azért utasította a másodfokú bíróságot új eljárásra, 
mert eljárása alatt az Orvosszakértői Intézet a kiskorú származásának meg-
nyugtató eldönthetősége érdekében indokoltnak tartotta kiegészíteni a ter-
mészettudományos bizonyítást a szérumfehérjék szubtipizálásával történő 
vizsgálatával is. Ezért ezt el is rendelte a II. fok, de mivel a felek nem jelen-
tek meg a vizsgálatra, ezért mellőzte a további bizonyítást, megállapította, 
hogy a gyerek apja az alperes. De ez az ítélete ellenkezett a származás kel-
lően bizonyított tényekkel történő megállapításának elvével. 

A vércsoportjellemzők alapján kialakított szakvélemények szerint az 
alperes apasága tekintetében valószínűségi vélemény nem adható, az antro-
pológiai vizsgálat „valószínű” eredménye pedig önmagában a származás 
igenlő eldöntéséhez nem elegendő.67 

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 3. módszertani levele adott 
iránymutatást arra nézve, hogy mely vizsgálatok alkalmazhatóak az apasági 
perekben. Ezt a tájékoztatást többször módosították, azonban eredetileg 
vércsoport- valamint az antropológiai vizsgálatokat engedélyezett, az egyéb 
szakértői vizsgálatoknak nevezett nemzőképességi vizsgálat, valamint a 
szülészeti adatok orvosszakértői értékelése mellett. 1988-ban újra módisí-
tották, s az alkalmazható vizsgálatok közé emelte a kromoszóma vizsgála-
tokat is, valamint 1998-ban 3. számú módszertani levelet felváltó 17. számú 
módszertani levél már a DNS-vizsgálatok lehetőségét is magában foglalta. 
Az intézet hatályon kívül helyezte a 17. számú levelet is, s kiadta a 22. 
számú módszertani levelet, amely már kizárólag a DNS-vizsgálatok elvég-
zését tartja indokoltnak a származás megállapítása iránti perekben. Ennek 
értelmében a szakértői intézetek nem kötelesek hagyományos vércsoport-, 
antropológiai és kromoszóma vizsgálatokat lefolytatni. 68 

Nemcsak a származás lehetetlenségének a bizonyítására, hanem álta-
lában a biológiai származás nagyfokú bizonyosságára, az alapos következ-
tetés levonására a leghatásosabb eszközök a természettudományos bizonyí-
tékok, melyek ügydöntő jelentőséggel bírnak. 
Ezek általában a következők lehetnek: 
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- vércsoportvizsgálat: ideértve a vörösvértest és fehérvérsejt (HLA) 
vizsgálatát, egyszerű, egyszeri vérvétel útján történik. Az apaság ki-
zárásnak alapját egy-egy vércsoportrendszer hatékonysága, azaz a 
maximális kizárási esély adja meg, tehát hogy száz biológiai nem 
apából hánynak az apasága zárható ki elméletileg. Valódi nemzőapá-
nak azt tekinthetjük, aki az összes vizsgált genetikai jelleg (marker) 
genetikai összetétele alapján nemzőapaként szóba jöhet. 95,1%-nál 
magasabb érték esetén az apaság valószínű, 99,76-99,9% esetén pe-
dig gyakorlatilag bizonyított, s ez esetben a további szakértői bizo-
nyítás általában már szükségtelen.69 

- antropológiai vizsgálat: lényege a külleírás, részletes fénykép-
dokumentáció, tenyér- és ujjlenyomat, szín-és ízpróbák; amely a fe-
lek összehasonlításán alapul. Abban az esetben kerülhet sor, ha a 
vércsoportvizsgálat eredménye a semleges zónában van, illetve egy 
vagy több férfi vonatkozásában a vércsoportvizsgálat alapján számolt 
valószínűségi érték egyaránt magas. A valószínűség alapja az, hogy a 
vélelmezett apának van olyan jellemző tulajdonsága, amely csak a 
gyermeknél található meg, az anyánál azonban hiányzik. A bizonyí-
tási érték akkor a legnagyobb, ha dominánsan öröklődő tulajdonság-
ról van szó, pl. összenőtt ujjak, kancsalság, rövid ujjúság, fehér haj-
tincs.70 

- kromoszómavizsgálat: ez a vizsgálat is egyszerű, egyszeri vérvétel 
útján történik. Testünket köztudottan sejtek építik fel, s ezek a sejtek 
valamennyien egy sejtből, a megtermékenyített petesejtből származ-
nak. Tudósok felismerték, hogy a kromoszómák hordozzák az örök-
lődési tényezőket, ezek továbbítják a genetikai információ másolatát 
sejtről sejtre és szülőről utódra. A kromoszómákat a vérből 72 órás 
tenyésztés után nyerjük. Ezután az anya, a gyermek és a vélelmezett 
apa vonatkozásában a kromoszómákat Q- sávval és C- sávval mikro-
szkóposan, mikrofotó felvétel alapján értékelik. Előfordulhat, hogy 
fiúgyermeknél már a jellemző Y kromoszóma is döntő jelentőséggel 
bír a szakértői vélemény kialakításában. Pl. egy gyermeknél a bal kéz 
II- es és III- as ujja között úszóhártya volt, amely a röntgen-felvétel 
alapján csontelváltozással is jár, s a kromoszómavizsgálat kimutatta, 
hogy a vélelmezett apától örökölte ezt a elváltozást. 71 

                                                 
69 BU J D O S Ó  GY Ö R G Y I ,  M.:  A származásmegállapítással kapcsolatos szakértői 
tevékenység és háttere, in Családi jog 2003/1. szám, 16-17. o. 
70 Uo.  17. o. 
71 Uo.  17-18. o. 
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- DNS-vizsgálat: egy – egy sejt szerkezete, funkciója és szaporodása 
igen nagy számú gén összehangolt aktivitásán alapul. A DNS-
sávminták analízisével, az ujjlenyomatokhoz hasonlóan, az egyének 
azonosítása lehetségessé vált. Az angol Jeffreys ajánlotta e módszer 
alkalmazását a származási perekben 1985-ben. A kromoszóma és a 
DNS-vizsgálat az a döntő különbség, hogy míg a kromoszómák ese-
tén a teljes kromoszómát, addig egy DNS-vizsgálat során csak egy-
egy adott kromoszóma megfelelő szakaszát teszik vizsgálat tárgyává. 
Az a könnyebbség, hogy a DNS-molekulák vághatók, hasíthatók, 
szétválaszthatók.72 

Ennek a vizsgálatnak számos előnye van, egyrészt a DNS-jellegek már a 
fogantatással kialakulnak, ezért vetélés esetén és születés után korlátozás 
nélkül alkalmazhatóak, másrészt nagyságrendekkel megbízhatóbb, költség-
hatékonyabb, kis mennyiségű minta felhasználásával is elvégezhető, vala-
mint gyorsabb vizsgálati és döntési mechanizmust jelent.  

A DNS-vizsgálat végzésére külön laboratórium rendezhető be, a vizs-
gálatokat standardizált módon, megfelelő utasításrendszerrel kell biztosíta-
ni. A laboratóriumnak rendelkeznie kell kézikönyvvel, mely a mintavételre, 
az anyag kezelésére, megőrzésére, a szakértői vélemény elkészítésére vo-
natkozó előírásokat tartalmazza, továbbá rendelkeznie kell egy adatkezelési 
rendszerrel is, mely biztosítja a vizsgálat elvégzéséhez rendelkezésre bocsá-
tott adatok biztonságát. A vizsgálati anyagokat, származékait a hitelesség-
láncolat sértetlenségének biztosítása érdekében beazonosíthatóan kell meg-
jelölni, egymástól elkülöníteni, csomagolni és tárolni. A mintákat óvni kell 
mindenfajta DNS-sel való szennyeződéstől és más biológiai anyagtól. A 
vizsgálatot egyértelműen jelölt mintából szabad csak elvégezni, hogy szük-
ség esetén visszaellenőrizhető legyen. A laboratórium emelt szintű tisztasá-
ga további feltétele az eredményes vizsgálatnak. A laboratóriumnak továb-
bá rendelkeznie kell egy ún. eliminációs adatbázissal, amely tartalmazza a 
vizsgálni kívánt mintákat vagy valamennyi laboratóriumi munkatárs DNS-
profilját. A mintaszennyeződésből eredő esetleges laboratóriumi hiba ki-
küszöbölése érdekében minden, az ügy szempontjából idegennek tekinthető 
DNS-profilt össze kell hasonlítani az eliminációs adatbázissal. 
Miből nyerhetünk DNS-vizsgálatra anyagot? 

- egyszeri, egyszerű vénás vérvétel (3-4 ml vért, egyszer használatos 
tűvel vesznek le, a vérvétel előtt tájékozódni kell arról, a mintavétel 
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előtti 3 hónapban nem kezelték-e a személyt emberi eredetű vérrel 
vagy vérkészítménnyel); 

- szájnyálkahártya- törlet (mintavétel előtt félórán át nem szabad ét-
kezni, mintaadás előtt szájat kell öblíteni; steril eszközzel veszik le a 
mintát, melyet szobahőmérsékleten ki kell szárítani; érintkezést kizá-
ró, de légáteresztő tartóba kerül a minta, melyre feltüntetik az egyén 
nevét, és azonosító adatait; személyenként legalább két minta vétele 
szükséges, de csak egyet használnak fel); 

- hajminta (legalább 10 db hajhagymás, kitépett hajszálat kell venni). 

A vizsgálat eredményét a valószínűségi hányados mondja meg, melyet 
apasági vizsgálat esetén apasági indexnek hívnak. Pozitív apaság akkor 
állapítható meg, ha az összes vizsgálatba bevont lokuszra (génhelyre) szá-
molt apasági valószínűségi százalék eléri vagy meghaladja a 99,98%-ot.73 

A bíróság nem sérti meg a jogszabályt abban az esetben, ha a vér- és 
szérumcsoport- valamint a HLA- vizsgálat alapján a „gyakorlatilag bizo-
nyított” alperesi apaság esetén mellőzi az antropológiai vizsgálat lefolytatá-
sát. 74 

Ha a vér- és szérumcsoport vizsgálat származást kizáró eredményt mu-
tat, ez önmagában olyan természettudományos bizonyítékul szolgál, amely 
az apaság megállapítására irányuló kereset elutasítást kétséget kizáróan 
megalapozza. Akkor kerül sor antropológiai vizsgálatra, ha a vércsoport-
vizsgálatok a vélelmezett apára vagy a perbe fogott férfiak valamelyikére 
nézve nem adnak kizáró eredményt. 75 

A bíróság meghatározott bizonyítási eszköz alkalmazásához nincs köt-
ve a nemi kapcsolat és a származás bizonyítására. A nemzőképesség szak-
értői vizsgálatát akkor rendeli el a bíróság, ha az apaként perbe fogott vagy 
az apaság vélelmének megdöntését kérő férfi nemzőképtelenséggel védeke-
zik. Akkor bír bizonyító értékkel ez a vizsgálat, ha megfelelő antropológiai 
vizsgálaton alapul. A vizsgálatok költségét a fél bírósági letétbe köteles 
helyezni, amennyiben nem részesül személyes költségmentességben. Ha a 
fél nem előlegezi, vagy nem jelenik meg a szabályszerű értesítés ellenére az 
elrendelt vizsgálaton, a bíróság ezt úgy értékeli, hogy távolmaradásával a 
                                                 
73 Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 22. számú módszertani levele polgári 
perekben és büntetőügyekben végzett DNS-vizsgálatokhoz és szakvéleményadás-
hoz 
http://www.iszki.hu/fileadmin/Akkreditacio/Boi/Orsz_gos_Igazs_g_gyi_Orvostani
_Int_zet_22._ML_DNS.pdf, 2010.02.16. 
74 BH 2004. 14. 
75 BH 1996. 206. 
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számára kedvezőtlen vizsgálati eredményt akarja megakadályozni. Ha a 
vérvizsgálat annak a személynek az apaságát valószínűsíti, akit a perben a 
fél jogállása nem illeti meg, a felperesnek lehetősége van arra, hogy az 
eredeti alperessel szemben előterjesztett keresetétől elálljon és ezzel egy-
idejűleg a harmadik személyt alperesként perbe vonja.76 

Ha az érdekelt a szakértőnél a vizsgálat vagy vérvétel céljából nem je-
lenik meg, illetőleg a vizsgálatot, vérvételt nem engedi meg, vele szemben 
a tanúkkal szembeni kényszerítő eszközöket lehet alkalmazni azzal az elté-
réssel, hogy elővezetésnek nincs helye. 77 Az elrendelt vércsoportvizsgálat 
esetén, ha az anya a gyermeket vérvétel céljából nem állítja elő, vagy a 
vérvételt egyébként nem engedi meg, vele szemben bírság kiszabásának 
van helye. 78 

Az apasági perben az anya, ha beavatkozóként nem vett részt, felül-
vizsgálati kérelem benyújtására nem jogosult.79 

A szépen induló párkapcsolatok manapság egyre gyakrabban végződ-
nek szakadással, s a válások gyakorisága a magyar családok jelentős részé-
nek instabilitását mutatja. Egyre több gyerek nő fel csonka családban, s az 
egyedül nevelő anya vagy apa nem tudja ellátni maradéktalanul a gyermek-
nevelő funkcióját, melyet már az iskolák is érzékelnek. Ilyen helyzetben 
még nagyobb gondot jelentenek a házasságon kívül született gyermekek. 
Azonban ezeknek a gyerekeknek is joguk van ahhoz, hogy a vérszerinti 
apjukat megismerhessék. A mai tudományos állás szerint szinte 100%-os 
bizonyossággal meg lehet állapítani a biológiai apát, s a természettudomá-
nyos bizonyítékok segítségével nem kerülhet akarata ellenére olyan férfi 
apai státuszba, akitől a gyermek valójában nem származhat.  

6. FEJEZET 
APASÁGI VÉLELEM A REPRODUKCIÓS ELJÁRÁS ALAPJÁN 

Az eddig felsorolt és elemzett apasági vélelmek soron következő esete, 
amikor az apa jogállását a reprodukciós eljárás alapozza meg. Ahogy a 
fejezet címéből is joggal következtethető, ezen vélelem szempontjából 
kulcsfontosságú a reprodukciós eljárás, amelynek jogi szabályozása az 
elmúlt egy, másfél évtized során több változtatáson is átesett. Tanulmá-
nyunk e fejezetében ennek, az apaság szempontjából lényeges intézmény 

                                                 
76 Pp. 300.§-hoz fűzött kommentár. 
77 Pp. 300. § (2) bekezdés. 
78 PK 219. 
79 BH 1993. 620. 
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jelenleg hatályos jogi megoldásának vetületeit kívánjuk áttekinteni, ugyan-
akkor természetesen véleményünkkel szeretnénk kiemelni a szabályozás 
hibáit, hiányosságait is.  

Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban 
Eütv.) hatálybalépése előtt (1998. július 1.) a magyar jog csak a házasság-
ban élő, férjes nők számára tette lehetővé az akkor még művi beavatkozás-
nak nevezett reprodukciós eljárás lefolytatásával történő mesterséges meg-
termékenyítést. Így ezáltal a gyermek apjának is csak a nő férjét lehetett 
vélelmezett apának tekinteni.80 

Jelenleg a reprodukciós eljárás részletszabályait az Eütv. valamint e 
jogszabály végrehajtási rendelete, a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet tar-
talmazza. Az Eütv. 166. § (1) bekezdése szerint „emberi reprodukcióra 
irányuló különleges eljárásként (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) 

a) testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés, 
b) a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott 
ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitel, 
c) ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítés 
és embrióbeültetés, 
d) embrióadományozással végzett embrióbeültetés, 
e) 
f) a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermé-
kenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadá-
sát, fejlődését elősegítő egyéb módszer 

alkalmazható.”81 

Valamint, amíg a fent említettek szerint 1998. július 1-je előtt csak házas-
társak esetében volt lehetséges a mesterséges megtermékenyítés, ezzel 
szemben ma már az Eütv. 167. § (1) bekezdésének tanúsága szerint rep-
rodukciós eljárással történő megtermékenyítésre házastársak és már külön 
nemű élettársi kapcsolatban élő személyek esetében is lehetőség van azzal 
a feltétellel, hogy erre csak abban az esetben van lehetőség, ha bármely 
félnél fennáll olyan ok (meddőség), melynek következményeként a kap-
csolatukból természetes úton nagy valószínűséggel egészséges gyermek 
nem születhet. Ebből következik, hogy a „mesterséges megtermékenyí-
téshez nem fűződik olyan emberi vagy állampolgári alapjog, amely bárkit, 
minden megkülönböztetés nélkül megilletne. A megtermékenyítésnek ez 
a formája intézményes gyógymód, amelynek célja, hogy utódhoz segítse 

                                                 
80 KŐR Ö S (szerk. ) : i. m. 404. o. 
81 Eütv. 166.§ (1) bekezdés. 
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azokat az embereket, akiknek házasságból természetes úton egészséges 
gyermek nagy valószínűség szerint nem származhat.”82 Az élettársak 
számára a törvény még külön feltételként megállapítja, hogy nem állhat 
egyik fél sem házassági kapcsolatban. Mely feltétel indoka abban a na-
gyon egyszerű okban rejlik, hogy a jogalkotó így kívánja megakadályoz-
ni, hogy reprodukciós eljárással rendezetlen családi kapcsolatok jöjjenek 
létre. Ugyanis nem egyszer előfordul az az eset, hogy az élettársi kapcso-
latban élő pár egyike, másika, vagy akár mindketten úgy élnek élettársi 
kapcsolatban, hogy eközben az előző párjukkal fennálló házassági kötelé-
küket nem bontották fel. Leggyakrabban a házasság felbontásából eredő 
költségek felmerülésétől való óvakodás szolgál ennek alapjául (pl.: ügy-
védi és perköltség, vagy esetleg az egyik házastárs így próbál tartási köte-
lezettsége alól kibújni), vagy éppen a folyamatban lévő bontóper évekig 
történő elhúzódása miatt nem került sor a házasság jogerős felbontására. 
Ezáltal, ha nem szabályozná ezt a jogalkotó, előfordulhatna az az eset, 
hogy az anya férjét kellene a gyermek vélelmezett apjának tekinteni, attól 
függetlenül, hogy már régóta egy másik férfival él élettársi kapcsolatban 
az anya és vele egyetértésben döntöttek a közös gyermekvállalás mellett. 
Így a gyermek jogállását is csak költséges jogi procedúrával lehetne tisz-
tázni. Viszont az Eütv. által megszabott feltétellel ez a kényes kérdés nem 
merülhet fel.  

Szintén az Eütv.-ben foglalt szabály, hogy a reprodukciós eljárást a 
házastársaknak, illetőleg az élettársaknak közös kérelemben kell kérniük, 
amelyet teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalniuk, ezzel fogad-
ják el, hogy az inseminatio eredményeként születendő gyermekük családi 
jogállása a vér szerinti gyermek jogállásával lesz teljesen azonos. 

A törvény lehetővé teszi a reprodukciós eljárás folytatását (amennyi-
ben a női ivarsejt megtermékenyítése már megtörtént), azon egyedülálló 
nők számára is, akiknek házastársi, élettársi kapcsolata az eljárás alatt 
szűnt meg. Ekkor további feltétel még, hogy a meddőség egyéb kezelési 
módszerei eredménytelennek bizonyuljanak, és „az alkalmazott eljárással 
orvosilag megalapozott esélye van egészséges gyermek fogamzásának és 
megszületésének.”83 

A 2006. január 1-től hatályba lépett 2005. évi CLXXXI. törvény által 
az Eütv.-be beiktatott új rendelkezés lehetővé teszi a már az eljárás ké-
relmezésekor is egyedül álló nő számára a reprodukciós eljárással való 
mesterséges megtermékenyítést, abban az esetben, ha a nő életkora vagy 
                                                 
82 750/B/1990 ABH (1991. II. 27.) 
83 Eütv. 167.§ (3) bekezdés. 
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egészségi állapota (meddőség) következtében gyermeket természetes úton 
nagy valószínűséggel nem vállalhat. Ez a rendelkezés azonban a megszü-
letendő gyermek családi jogállásában is alapvető változást jelent az eddi-
giekhez képest, ugyanis a donorral szemben apaság megállapítására nincs 
lehetőség így, az egyedülálló nő által világra hozott gyermekkel kapcsola-
tos apai jogállás semmilyen módon nem kerülhet betöltésre. E megoldás 
mellett szólhat, hogy a hazai jog lehetővé teszi az egyedülálló nő által 
történő örökbefogadást is, habár ekkor a jelenleg hatályos szabályok sze-
rint a gyermeknek még titkos örökbefogadás esetén is joga lehet vér sze-
rinti apjának megismerésére, viszont súlyos ellenérvek vethetők fel ezzel 
a gyermek jogainak védelme oldaláról is, ám ezekkel az érvekkel a ké-
sőbbiekben még részletesen foglalkozunk. 84 

Kiemelendő, hogy amennyiben élettársak vállalnak reprodukciós el-
járás segítségével gyermeket, ekkor csak a gyermek megszületése után 
keletkezik az élettárs férfivel szemben apasági vélelem.  

Persze hiányosságok is akadnak amiatt, hogy „a Csjt. szövegébe az 
Eütv.-vel beiktatott rendelkezése nem tér ki arra, hogy adott esetben apa-
sági vélelmek ütközése jöhet létre. Így ha az élettárs nőnek a reprodukciós 
eljárás alapján megszületett gyermeke születésétől visszafelé számított 
300 nap még nem telt el, akkor a volt férjjel szemben automatikusan beáll 
az apasági vélelem és kérdés, hogy ez esetben lehet-e szó mögöttes apa-
ságról, mint a 35.§ (3) bekezdésének szabályozása körében. De további 
átgondolatlanságot mutat az is, hogy mi történik akkor, ha az élettárs nő a 
gyermek megszületése előtt más férfival házasságot köt, mert ez esetben 
az új férj javára automatikusan apasági vélelem keletkezik. Nem zárható 
ki jelenleg az a lehetőség sem, hogy a gyermek megszületése előtt más 
férfi tegyen apaságot elismerő nyilatkozatot.”85 

Természetesen a gyermekvállaló élettársak, mind a reprodukciós el-
járás folyományaként bekövetkező terhesség ideje alatt, vagy akár az 
eljárást megelőzőleg is szabadon köthetnek házasságot. Viszont dogmati-
kailag nehezen elfogadható az a kettőség, hogy ha az élettársak nem rep-
rodukciós eljárás, hanem szexuális kapcsolat alapján történt fogamzása és 
születés alapján vállalnak gyermeket, akkor csak az apasági vélelmek 
valamelyik másik tényállásának vállalása mellett rendezhetik a gyerme-
kük családi jogállását és nem automatikusan történik mindez.86 
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Mindezek után, hogy a reprodukciós eljárással kapcsolatos apasági 
vélelem elemzésre került, szükségesnek tartjuk ennek orvostudományi 
oldalát is egy felületes vizsgálatnak alávetni, főleg azért, hogy a fentebb 
említetteket kiegészítve bemutassuk működését a mindennapi életben és 
azok megértését segítsük.  

Az orvosi gyakorlat két féle módszerét ismeri a reprodukciós eljárás-
sal történő mesterséges megtermékenyítésnek. Az egyik módszer a mes-
terséges ondóbevitel (arteficialis inseminatio: AI), ekkor tulajdonképpen 
a megtermékenyítés már az ondó bevitele után történik meg, már termé-
szetes úton, így a másik módszer jelenti a szó szerinti mesterséges meg-
termékenyítést, amikor már a magzatot ültetik vissza az anya méhébe, ez 
az átültetés (in vitro fertilisatio IVF), ennek szintén két formája az embrió 
reimplantáció (ER) és az embrió transzfer (ET).  

A mesterséges ondóbevitellel történhet természetesen a férj spermá-
jával (homológ), vagy egy donortól származó spermiummal is (homológ), 
mely akár lehetséges több donortól származó spermium összekeverésével, 
sőt elméletileg még a férj és az idegen donor spermiumával összekeverve 
is. 
Az in vitro fertilisatiót választó párok ennek a módszernek a választása-
kor több variáción is végigzongorázhatnak, így ennek alkalmazása történ-
het 

- a férj spermiumával és a feleség petesejtjével, 
- idegen spermiummal és a feleség petesejtjével, 
- a férj spermiumával és idegen petesejttel,  
- idegen spermiummal és idegen petesejttel,  

természetesen szintén ezek a módszerek alkalmazhatók az élettársak kö-
zötti reprodukciós eljárás esetén is. A Csjt. szabályaiból egyértelműen 
kitűnik, hogy mindegyik esetben csak a férj vagy az élettárs hozzájáruló 
nyilatkozata esetében hat ki a férjre, élettársra az apasági vélelem, a csa-
ládjogi törvény egyértelműen megfogalmazza azt is, hogy a donorral 
szemben kizárt az apaság kikényszerítése.87 

7. FEJEZET 
A GYERMEK JOGAI A VÉR SZERINTI SZÁRMAZÁS MEGISMERÉSÉHEZ 
Mint ahogy fentebb már utaltunk is rá, szeretnénk néhány gondolatot 
szentelni annak is, hogy hazánkban illetve egyes európai országokban 

                                                 
87 KŐR Ö S (szerk. ) : i. m. 410. o. 
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hogyan vélekednek a reprodukciós eljárás eredményeként született gyer-
mekek származása megismerésének jogairól.  

E témakörben merülhet fel a kérdés, hogy a heterolog inseminatioval 
végzett mesterséges megtermékenyítés esetén a sperma donor anonimitá-
sának védelme, vagy esetleg a donorra vonatkozó adatoknak a származás 
megismerése érdekében való feltárása élvez-e nagyobb előnyt. Ilyenkor 
ugyanis a donor anonimitásához való joga és a gyermek származásához 
megismerésének joga ütközik egymással. De szintén rivalizálhat egymás-
sal a származás feltárásához való jog és a donor és „igazi” családjának 
békéje, mert könnyen megjósolható, hogy a donor feladása családi életé-
vel ütközhet és gyorsan felboríthatja a család harmóniáját.88  

De ahhoz, hogy pontosan megismerjük a probléma minden oldalát és 
világosan átlássuk, ne rohanjunk a dolgok elébe és egy in medias res kez-
déssel indított elemzés helyett sokkal ajánlatosabb az alapoktól kezdeni a 
vizsgálódást. Talán az a legcélszerűbb, ha mindenekelőtt megismerke-
dünk a jogalkotó álláspontjával a donor megismerhetőségével kapcsolat-
ban. 

A már több ízben idézett Eütv. 172.§-ának (3) bekezdése szerint a 
donorral összefüggésben a neve és lakcíme nem és más egyéb adata is 
csak személyazonosításra alkalmatlan módon adható ki. A 179. § szerint 
pedig a reprodukciós eljárással fogant, illetve született gyermek nagyko-
rúságának elérése után szerezhet csak tudomást ezekről a korlátozott ada-
tokról illetőleg születése körülményeiről, de csak szüleitől, illetve más 
törvényes képviselőjétől szerezheti meg ezen információkat. Ezekről az 
adatokról a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató igazolást ad ki, 
de az előzőekből következik, hogy ezt az igazolást csak a szülők, illetőleg 
a törvényes képviselő jogosultak csupán a beavatkozást végző egészség-
ügyi intézménytől elkérni és megkapni. Természetesen a gyermek vér 
szerinti szüleinek továbbra is a reprodukciós eljárást kérelmező házaspárt, 
illetőleg élettársakat kell tekinteni.89  

Tovább haladva az alapokkal kapcsolatban egyértelmű és nem igé-
nyel magyarázatot, hogy idegen személy spermájával történő mesterséges 
megtermékenyítés esetén a gyermek biológiai és tényleges szülője szük-
ségképpen elválik egymástól. 

A korábbi álláspontok szerint a donor titokban maradásának joga 
meg sem kérdőjeleződött és ugyan a gyermek tőle származott biológiai-
                                                 
88 WE I S S  EM ÍL I A:  A származás megismeréséhez való jog és e jog korlátai, in 
Jogtudományi közlöny, 2002/1. szám, 1. o. 
89 Eütv. 172. § (3) bekezdés; 179. §. 
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lag, de apaságának megállapításáról szó sem lehetett. E nézetet vonta 
kétségbe a gyermek biológiai származásának megismeréséhez való jogot 
előnyben részesítő álláspont előtérbe kerülése. Mellyel így ütközésbe 
került a már fentebb is említett donor anonimitásának joga, illetve a 
gyermek tényleges szülei intimszférája védelmének és tiszteletben tartá-
sának a joga. 

E gordiuszi csomót feloldó álláspontok között felelhetőek olyanok, 
amelyek a származás megismeréséhez való jog feltétlennek tekintik és a 
vele ellentéteseket egyértelműen ez alá rendelik, akadnak kompromisz-
szumos megoldásra törekvő álláspontok, de természetesen nem elhanya-
golható számban a régi megoldást követő vélemények is támogatást nyer-
nek.  

A probléma elemzésében a svájci jogtudomány képviselője, 
Hegnauer arra az álláspontra jutott, hogy az anonimitáshoz való jog és a 
gyermek származása megismerésének joga összevetésében arra az állás-
pontra jutott, hogy a heterolog inseminatio útján fogant gyermek tulaj-
donképpen diszkriminált helyzetben van, a természetes úton született 
gyermekekkel szemben, mert a spermium adományozó anonimitásához 
való joga következtében meg van fosztva attól a lehetőségétől, hogy azo-
nosíthassa magát vér szerinti szüleivel. Így a heterolog inseminatio etikai-
lag védhető voltát is kétségbe vonja. Úgy véli, hogy gyermeknek feltétlen 
joga van arra, hogy megismerje származását, viszont ezzel szemben nincs 
alapvető joguk a donor segítségével szerzendő gyermekre.  

A heterolog inseminatiot összevetve az örökbefogadással, azt a vé-
leményt fogalmazza meg, hogy az örökbefogadás – hiába van kizárva, de 
mindenképpen korlátozva egyes esetekben a biológiai szülő megismeré-
sének joga – a szülői nevelésre szoruló gyermekről való gondoskodást 
szolgál, ezzel ellentétben a heterolog inseminatio a gyermekre vágyó 
szülők gyerek iránti és nem is feltétlenül támogatandó vágyának kielégí-
tését. Sőt hozzáfűzi, hogy míg a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos 
öröme – ha egyáltalán valóban örömet okoz nekik – a gyermek életének 
csak egy negyedére korlátozódik nagyságrendileg, ezzel szemben előfor-
dulhat, hogy a gyermeknek egy életen át pszichológiai identitásával kap-
csolatos problémát okoz származásának kérdése.  

L. Nielsen dán jogtudós, ha a heterolog inseminatio létjogosultságát 
nem is kérdőjelezi meg, de a spermadonor anonimitásának jogszerűségét 
már élesen bíráló álláspontra helyezkedik. Szerinte a gyermek származása 
megismerése érdekében joga van és joga kell legyen, hogy tájékoztassák 
a donor útján való fogantatása tekintetében, valamint a donor identitásá-
ról, ha ez nem történik meg, akkor a Hegnauerhez hasonló véleménye 
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szerint ez a gyermek autonómiájának és belső békéjének károsodásával is 
járhat, amely egész életén át hátrányosan érintheti. 

A német joggyakorlat szintén a mellé áll, hogy a származás megis-
merését heterolog inseminatio esetén is a legmesszemenőbben biztosítsa. 
Hegnauerrel szemben ez az álláspont sem vitatja a heterolog inseminatio 
létjogosultságát, ezt ugyanis a személy szabad kibontakozásának kifeje-
ződéséhez tartozónak ismeri el, viszont a donor anonimitásának jogát a 
gyermek emberi méltóságába ütköző és azt sértő korlátozásnak ismeri el 
azáltal, hogy megfosztja a gyermeket annak lehetőségétől, hogy fényt 
derítsen arra, hogy honnan származik.  

Sőt a magyar joggal szemben a Németországban az ítélkezési gya-
korlat azt a lehetőséget is kivívta és egységessé tette, hogy az anya férjét 
akkor is feljogosítja a heterolog inseminatio útján fogant gyermek tekin-
tetében az apaság megtámadására, ha a reprodukciós eljárás e formájához 
korábban hozzájárult. Ez láthatóan szembehelyezkedik a hazai álláspont-
tal, hiszen ha a férj már beleegyezett az eljárásba és az sikeres volt, akkor 
nem támadhatja már meg apaságát. Visszatérve a német joggyakorlathoz, 
még az is fontos elem ez után, hogy nem védve a donort, lehetőséget biz-
tosít a gyermeknek arra, hogy apasága megállapításra kerüljön, azáltal, 
hogy az apasági vélelem sikeres megtámadása után lehetősége nyílik arra, 
hogy a donorral szemben apasági pert indítson.  

Ki kell emelni azonban, hogy ha a gyermek támadja meg az apasági 
vélelmet, akkor ezzel elveszíti az apjával szemben fennálló tartási és 
öröklési igényét. Tehát egy válaszút elé kerül, amikor eldöntheti, hogy 
genetikai gyökereinek, származásának felderítése vagy esetleg törvényes 
apja juttatásai fontosabbak-e számára. Természetesen annak nincs akadá-
lya, hogy a nem biológiai apa továbbra is támogassa a gyermeket.  

Más a helyzet akkor, ha az apaságot a feleség, vagy a heterolog 
inseminatiohoz hozzájárult férj támadja meg, mert ha sikeres a megtáma-
dás, akkor az apának csak a szerződéssel vállalt tartási kötelezettsége 
marad gyermekével szemben, szélsőséges esetben még a láthatási jog sem 
illetheti meg.  

De a donor anonimitásának jogát elvetőknek is be kell látniuk, hogy 
ha lehetővé teszik a származás megismeréséhez való jogot, akkor ez a 
megoldás hátrányokkal is járhat, sőt lehetséges, hogy még az ezt lehetővé 
tevő szabályozás sem tudja biztosítani a származás felfedezését. A legna-
gyobb veszélyt viszont az rejti magában, hogy a donorok jelentős része 
nem vállalná el ezt a szerepet, ha nem lenne biztosított anonimitásuk. 
Valamint, ahogy arról már előzőleg szó esett, a donor családjának (fele-
ségének, saját gyermekeinek) az érdekét is sérthetné, hiszen ekkor bármi-
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kor előfordulhatna az a helyzet, hogy a spermadonáció igénybevételével 
született gyermek egy napon megjelenne az adományozó donor és család-
ja ajtajában. Nem kell nagy képzelő erő ahhoz sem, hogy ez a szituáció 
feltehetőleg nagy zavarokat okozzon mindkét (a heterolog inseminatiot 
igénybe vevő és a donor) családban, hiszen a gyermeket addig nevelő 
család nagy valószínűséggel ez után már nem érezné teljesen magáénak a 
gyermeket, és inkább tűnne félig-meddig idegennek. A gyermek számára 
új család békéje pedig felborulhatna, arról nem is beszélve, hogy az új 
családtagot rosszabb esetben nem fogadná be, eltaszítaná magától. Ami 
így várhatóan jóval nagyobb lelki sérülést jelentene számára, mint az, ha 
homály fedné valódi származását, főleg akkor, ha az eljárást kérelmező 
szülőktől megkapná mindazt a szeretet és figyelmességet, ami egy gyer-
mek fejlőséhez szükséges és ez az, ami sokkal fontosabb, a gyermek szá-
mára, mint valódi származásának felkutatása.90 

Ezen érv miatt arra az álláspontra helyezkedünk, hogy továbbra is az 
szolgálná a legmesszemenőbbekig mind az eljárást igénybe vevő házas-
pár/élettársak, mind a gyermek és természetesen a donor érdekeit, ha az a 
spermium adományozó anonimitását továbbra is olyan szinten biztosíta-
ná, hogy ne lehessen feltárni a donor kilétét.  

8. FEJEZET 
VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN 

Ötven év után lett új polgári törvénykönyvünk. A mintegy 1200 paragra-
fusból álló Ptk. a legterjedelmesebb és legösszetettebb magyar jogszabály. 
A jelenleg hatályos, fél évszázada elfogadott és azóta több mint százszor 
módosított Ptk.-t felváltani hivatott új kódex szerkezeti újítása, hogy har-
madik könyvként tartalmazza a családjogot, amely eddig külön törvényben 
kapott helyet.  

A családjogi rész legnagyobb változását a házassági vagyonjog, a szü-
lő-gyermek kapcsolat újraszabályozása, valamint az élettartási jogviszony 
bekerülése jelentik. Az apai jogállás kérdésében koncepcionális változás 
nem történt, mindazonáltal egy-két újítás mégis történt, amik említést ér-
demelnek. 

                                                 
90 WE I SS: i. m. 9-12. o. 
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8.1. Apai jogállás keletkezése 
Az Új Ptk. a szabályozást az apai jogállást keletkeztető tények felsorolásá-
val kezdi. Ezek szerint: „Apai jogállást a törvényben meghatározottak sze-
rint  

a) házassági kötelék, 
b) a külön törvényben meghatározott nyilvántartással igazolt élettár-
si kapcsolat (a továbbiakban: nyilvántartással igazolt élettársi kap-
csolat), 
c) élettársak esetében emberi reprodukcióra irányuló, külön törvény-
ben szabályozott eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás), 
d) apai elismerő nyilatkozat vagy 
e) bírósági határozat 

keletkeztet.”91 

Látható, hogy az emberi reprodukcióra irányuló eljáráson alapuló szárma-
zás bekerült a Csjt. vélelmi rendszerébe, amely eddig következetlenül sze-
repelt benne. Továbbá egységes elnevezés alá került – apai elismerő nyilat-
kozat néven – a teljes hatályú elismerő nyilatkozat, valamint a házasságkö-
tést megelőzően tett apai elismerő nyilatkozat. E felsorolás egyfajta sorren-
det is jelen, mégpedig ahogy azokat alkalmazni kell. Vagyis mindaddig, 
amíg az apai jogállás a sorrendben előbbre álló vélelem alapján betöltött, a 
sorban következő vélelmek alkalmazására nem kerülhet sor. A vélelmeknek 
ez a fajta sorrendje semmiféle diszkriminációt nem jelent a házasságon 
kívül született gyermekekkel szemben, ugyanis mindegyikhez ugyanazok a 
jogkövetkezmények fűződnek akár családjogról (például tartás), akár más 
jogágakról (például öröklési jog) legyen szó.92 

8.2. Házasságon, illetve élettársi kapcsolaton alapuló vélelem 
Ha az egyes vélelmeket össze akarjuk hasonlítani az Új Ptk. és a Csjt. alap-
ján, akkor a legegyszerűbb dolgunk a házassági köteléken alapuló véle-
lemmel van, mivel e kérdést az új törvény a hatályos joggal megegyezően 
rendezi. Vagyis megmaradt ez a vélelmek alap tényállásának: „a gyermek 
apjának – törvényben meghatározott kivételekkel azt a férfit kell tekinteni, 
akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő 

                                                 
91 Új Ptk. 3:105. §. 
92 VÉ K Á S  LA JO S: Szakértői Javaslat az Új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, 
2008, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 482-483. 
o. (továbbiakban: Szakértői Javaslat). 



122 

vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott.”93 A (2) 
bekezdés a Csjt.-vel megegyezően a fogamzási idő számításának módját, a 
(3) bekezdés pedig – hasonlóan a Csjt.-vel - a házasság megszűnése után az 
újabb házasságkötéshez fűződő vélelmet, ennek megdőlése esetén pedig a 
korábbi apa ún. mögöttes apaságát szabályozza. 

A nyilvántartással igazolt élettartási kapcsolaton alapuló vélelemmel 
kapcsolatban pedig csak annyit szükséges elmondani, hogy a tényállása 
megegyezik a Csjt. 35. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakkal. 

8.3. Reprodukciós eljáráson alapuló vélelem 
Mint már említettük, lényeges változást hozott a reprodukciós eljáráson 
alapuló vélelem beillesztése a vélelmek rendszerébe. Az Új Ptk. szerint: 
„Ha az apaság sem az anya házassági kötelékén, sem nyilvántartással iga-
zolt élettársi kapcsolaton alapuló vélelem alapján nem állapítható meg, a 
gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával – élettársi kap-
csolatuk fennállása alatt – reprodukciós eljárásban vett részt és a származás 
a reprodukciós eljárás következménye.”94 Ha jobban megfigyeljük, a tör-
vény szövege hasonló a Csjt. szövegével, azonban az Új Ptk. tartalmazza az 
„élettársi kapcsolatuk fennállása alatt” kifejezést. Ennek oka, hogy a házas-
társak esetén az apaság vélelme a házasság tényén alapul, a reprodukciós 
eljáráson alapuló vélelem csak élettársakra vonatkozhat. A hatályos jog 
szerint élettársak esetén reprodukciós eljárás csak abban az esetben végez-
hető, amennyiben az élettársak egyike sem áll házastársi kapcsolatban, 
valamint élettársi kapcsolatuk fennállásáról közokirattal nyilatkoztak.95 

Hogy a reprodukciós eljárás lefolytatásához milyen nyilatkozatok 
szükségesek a felektől, azt az egészségügyi törvény részletesen szabályoz-
za, itt a lényeg az, hogy az élettárs férfinak egyik nyilatkozata sem olyan, 
amelyet teljes hatályú apai elismerésként el lehet fogadni. A nyilatkozatok 
megtétele ugyanis a fogamzás előtt történnek, az elismerésre azonban csak 
a fogamzási idő kezdete után kerülhet sor. Az pedig, hogy az élettárs köte-
lezően tegyen elismerő nyilatkozatot, az elismerés önkéntességével állna 
szembe, nem is beszélve arról az esetről, amikor az élettársi kapcsolat meg-
szűntét követően az egyedülálló nő a reprodukciós eljárás folytatását ké-
relmezi, így pedig a nyilatkozat kikényszerítésére nem is kerülhetne sor. Az 
Új Ptk. ezért az élettárs férfinak a reprodukciós eljárásban való részvétel-

                                                 
93 Új Ptk. 3: 106. § (1) bekezdés. 
94 Új Ptk: 3: 108 (1) bekezdés. 
95 Eütv. 167. § (1) bekezdés és 168. § (1) bekezdés. 
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éhez köti az apasági vélelem keletkezését, feltéve, hogy a származás a rep-
rodukciós eljárás következménye.96 

A reprodukciós eljáráson alapuló vélelem további – és újonnan beke-
rült - szabályai a vélelmi rendszerbe való illeszkedését segítik elő. Így ren-
dezi a vélelmek azon összeütközését, hogy „Az anyának az eredményes 
reprodukciós eljárás lefolytatását követően a gyermek születéséig terjedő 
időszakban más férfival létrejött házassága vagy nyilvántartással igazolt 
élettársi kapcsolata a férj, élettárs vonatkozásában apasági vélelmet nem 
keletkeztet.”97 A reprodukciós eljárás elsőbbségének magyarázata az, hogy 
az anya és élettársa nyilvánvalóan azért vetette magát alá ilyen eljárásnak, 
hogy kapcsolatukból gyermek szülessen. Ez pedig a házasságon alapuló 
vélelem keletkezésének egyik kivétele. 

A teljes hatályú apai elismerés és a reprodukciós eljáráson alapuló vé-
lelem összeütközését pedig a (3) bekezdés oldja fel: „Az anya élettársát kell 
az (1) bekezdésben foglaltak szerint a gyermek apjának tekinteni akkor is, 
ha az anya korábbi házasságának vagy nyilvántartással igazolt élettársi 
kapcsolatának megszűnésétől a reprodukciós eljárásból származó gyermek 
megszületéséig a vélelmezett fogamzási idő nem telt el.” Vagyis a teljes 
hatályú elismerést csak akkor engedi meg, ha az anya a vélelmezett fogam-
zási idő vagy annak része alatt nem állott házassági kötelékben és apasági 
vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt.  

8.4. Apai elismerő nyilatkozaton alapuló vélelem 
Az elismerő nyilatkozatokkal kapcsolatban az mondható el, hogy az Új Ptk. 
a két fajtájának egységesítésére, illetve a különbségek szűkítésére töreke-
dik. Megoldása az, hogy a házasságkötés előtti elismerő nyilatkozatot a 
teljes hatályú apai elismerés szabályainak körébe vonja. Így - az élettársi 
kapcsolatok megszaporodása miatt – megszünteti az elismerés 
hatályosulásának azt a feltételét, hogy a házasságot hat hónapon belül meg 
kell kötni. Megszűnik az a különbség is, hogy a házasság előtt tett elisme-
rés nem támadható meg a nyilatkozat jogi feltételeinek hiányában. Továbbá 
szükségtelen az utólagos házasságkötés azon feltétele is, hogy az apaság 
megállapítása iránt más férfival szemben ne legyen per folyamatban, mivel 
a házasságkötést követően a teljes hatályú elismerő nyilatkozattal könnyen 
kijátszhatja az elismerni akaró férfit. Az egységesítés mellett szól az is, 
hogy az anyakönyvvezető előtt tett utólagos házasságkötést megelőző nyi-

                                                 
96 Szakértői Javaslat 483-485. o. 
97 Új Ptk. 3: 108. § (2) bekezdés. 
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latkozatok száma elenyésző. Végül nincs szükség arra a szabályra sem, ami 
lehetővé teszi vita esetén annak bírósági megállapítását, hogy az anya utó-
lagos házasságkötésének hatálya a gyermekre kiterjed-e. Oka, hogy a há-
zasságkötés előtt tett nyilatkozat megtámadására is ugyanazon okok alapján 
kerülhet sor, mint a teljes hatályún.98 

A teljes hatályú apai elismerés Új Ptk.-beli szövege döntően megegye-
zik a hatályos szöveggel. Kisebb változást jelent, hogy elhagyja a törvény-
ből, hogy nyilatkozatot csak az a férfi tehet, akitől a gyermek származik, 
mivel jelenleg egy hatóságnak sincsen joga ezt vizsgálni.99 

 A rendelkezés többi bekezdése az elismerés hatályos joggal megegye-
ző feltételeit tartalmazza. Változást hozott, hogy a hozzájárulások körében 
a törvény lehetővé teszi amennyiben: „az anya a gyermek törvényes képvi-
selője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és 
a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a 
kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel.”100 

Új szabály az is, ha más férfi apaságának megállapítása iránt per van 
folyamatban, ez az apai elismerés lehetőségét befolyásolja. Nem az elisme-
rést zárja ki, hanem annak teljes hatályúvá válását köti a pernek az apaság 
megállapítás nélküli befejezéséhez. Ez is azt erősíti, hogy nem csak az az 
apa tehet elismerő nyilatkozatot, akitől a gyermek származik, de az elsőd-
leges cél, hogy amennyiben ennek lehetősége felmerül (és a bírói eljárás 
erre irányul) a gyermek a tényleges, vér szerinti apával kerüljön jogi kap-
csolatba. 

Szintén a hatályos szabállyal megegyezően sorolja fel, hogy mely 
szervek előtt lehet az elismerést megtenni. Megmaradnak fórumként az 
anyakönyvvezető, a bíróság, gyámhatóság és a közjegyző. Kikerült a kül-
képviseleti hatóság, mivel e hatóság előtt tett nyilatkozatok a gyakorlatban 
nem fordulnak elő. Kiegészül a rendelkezés továbbá azzal, hogy a jegyző-
könyv és az okirat aláírását követően a nyilatkozat nem vonható vissza. Ez 
biztosítja, hogy a szívességből vállalt apaságtól sem lehessen egyoldalúan 
elállni, csak az apaság megtámadására van lehetőség 101 

8.5. Bírósági határozaton alapuló vélelem 
Ugyancsak a hatályos jogszabállyal mutat azonosságot a bírósági határoza-
ton alapuló vélelem. Ennek megfelelően a kereset megindításának továbbra 
                                                 
98 Szakértői Javaslat 486-487. o. 
99 Uo. 487. o. 
100 Új Ptk. 3: 109. § (5) bekezdés. 
101 Szakértői Javaslat 487-488. o. 
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is az a feltétele, hogy az apai jogállás ne legyen betöltött. Így az Új Ptk. 
sem teszi lehetővé, hogy a vélelem megdöntése nélkül vagy azt megelőzően 
apaság megállapítása iránti per megindítására sor kerülhessen. 

Lényeges változást hozott azonban az, hogy az új törvény az apaság 
bírói megállapítását megdönthetetlen vélelemmé emeli. Az erre történő 
utalást az apasági vélelem megtámadásánál találhatjuk meg: „Nem lehet az 
apaság vélelmét megtámadni, ha az apaságot bíróság állapította meg.”102 
Tehát megszűnik annak a lehetősége, hogy miután a bíróság az összes kö-
rülmény gondos mérlegelése alapján alaposan következtetett az apaságra, 
újból per induljon annak a megállapítására, hogy a gyermek mégsem a 
vélelmezett apától származik. Olyan új bizonyítékok felmerülése esetén - 
amelyek kétségessé teszik az apaságot megállapító ítélet megalapozottságát 
– azonban perújításnak lehet helye.103 

További változás, hogy abban az esetben „ha az apaság bírósági meg-
állapítására nagykorú gyermek esetében került sor, a gyermek nyilatkozhat, 
hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e viselni, vagy az addig viselt 
családi nevet viseli-e tovább.” 104 Vagyis az új törvény megadja annak a 
lehetőségét, hogy a nagykorú gyermek a családi jogállásában bekövetkezett 
változás folytán saját nevéről maga döntsön. 

Az Új Ptk. az apaság megállapítása iránti per megindítására jogosultak 
körét kibővítette a gyermek anyjával. Megszűnik tehát az anyának az az 
indokolatlan hátránya, hogy nem indíthat pert, mivel számára sem közöm-
bös az, hogy a gyermek másik szülőjének státuszát ki tölti be. Az eddigi 
kizárás legfőbb oka, hogy az anya a perben tanúként kihallgatható legyen, 
mivel a nemi érintkezés tényére egyedül ő tud nyilatkozni. Azonban az 
orvos szakértői bizonyítás fejlődésével az anya tanúként való kihallgatásá-
nak jelentősége csökkent.105 

Annak megelőzésére, hogy az anya perindítása esetén a gyermek ne 
váljon alperessé, az új törvény megadja azt a lehetőséget is, hogy „a kisko-
rú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként 
vehet részt.”106 Ennek oka, hogy a gyermek érdekeltsége az esetek nagy 
részében az anyáéval azonos. Amennyiben a gyermek mégis alperes lesz, 
számára a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki perbeli képviseletére. 

                                                 
102 Új Ptk. 3: 115. §. 
103 Szakértői Javaslat 488-489. o. 
104 Új Ptk. 3: 110. § (3) bekezdés. 
105 Szakértői Javaslat 489. o. 
106 Új Ptk. 3: 111. § (2) bekezdés. 
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A donor férfival kapcsolatban a hatályos jog csak a vele szembeni apa-
ság megállapítása iránti per megindításának lehetőségét zárja ki. Ezzel 
szemben a az új törvény a donor férfi perindítási lehetőségét is kizárja: „Ha 
a gyermek reprodukciós eljárásból származott, nem jogosult perindításra az 
a férfi, aki az eljárás lefolytatásához ivarsejtet vagy embriót adományo-
zott.”107 
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