3 példányban benyújtandó

Apaság megállapítása iránti formanyomtatvány
Tisztelt Debreceni Járásbíróság!
I.r. Felperes adatai(anya):
Név:……………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………
Szig.szám:………………………………………………………………………………..
Idézhető lakcím:…...…………………………………………………………………….
Végzettség:………………………………………………………………………………
Foglalkozás:……………………………………………………………………………..
Jövedelem:………………………………………………………………………………
A Gyámhatóság hozzájárulásával
II.r. Felperes adatai(gyermek)
Név:……………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………
Idézhető lakcím:…...…………………………………………………………………….
Alperes adatai(apa):
Név:………………...……………………………………………………………………
Születési hely, idő:...........……………………………………………………………….
Anyja neve:………...................…………………………………………………………
Idézhető lakcím:…...…………………………………………………………………….
Végzettség:………............………………………………………………………………
Foglalkozás:.............……………………………………………………………………..
Jövedelem:............……………………………………………………………………….

Apaság megállapítása iránt keresetet terjeszt elő1
Az anya és az apa házasságban / élettársi kapcsolatban éltek? (húzza alá)
Mettől meddig tartott ez a kapcsolat?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

1

A pert csak és kizárólag akkor lehet megindítani, ha a gyermek születési anyakönyvi kivonatában apa
nem szerepel, tehát az apai státusz üres.
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Az anya és az apa kapcsolatából született gyermek(ek)re vonatkozó adatok:
1. Neve: ..................................................................................................................
Születési helye, ideje: .........................................................................................
Kinek a nevelésében él?.......................................................................................
Az apaság tényét alátámasztó körülmények2 és ezek bizonyítására szolgáló tények:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………........................................…
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………......................................…………
…………………………………………………………………..................…………………
Apaság vélelmét alátámasztó tanúk neve (lakcímüket egy zárt borítékban a
keresetlevélhez csatolni szíveskedjen):
……………………………………………………………………………....................………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................................…………
………………………………………………………………………………....................……

Mindezekre tekintettel a felperes a következő KERESETI KÉRELEMMEL
fordul a Tisztelt Bíróság felé ………......…….. alperessel szemben:
Kérem, hogy a bíróság a Ptk. 4:103.§ (1) bekezdése alapján állapítsa meg,
hogy a ………….....……..(születési hely) ……......…….. év …………….
hónap …………..napján született ………..................…………. utónevű
gyermekemnek az alperes az édesapja.
A bíróság illetékességét a Pp. 29.§ (1) bekezdésére (alperes lakóhelye) / a
Pp. 294/A.§-ra (gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye) alapítom.
(aláhúzni szíveskedjen)
2 A bíróság a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási
időben nemileg érintkezett és az összes körülmény gondos mérlegelése alapján alaposan
következtethető, hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik.
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A per tárgyi költségfeljegyzési jogos.
Csatolom ………………… utónevű gyermeke(i)m eredeti anyakönyvi kivonatát
és a Gyámhatóság hozzájárulását a gyermek perben állásához..

Kelt: ............................, …………..év …….. hó…… nap
………………….
felperes

Felperes aláírásának valódiságát igazoló tanúk neve, címe és aláírása:

tanú 1
név:
lakcím:
aláírás:

tanú 2
név:
lakcím:
aláírás:

