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I. Örökbefogadási ügyek  

 

1. Nyílt örökbefogadás engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém megye  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

A gyermek kihelyezéséhez: 

- az örökbefogadásra való alkalmasságot igazoló jogerős határozat  

- környezettanulmány  

 

Az örökbefogadás engedélyezéséhez:  

az örökbefogadók jövedelmi viszonyairól szóló igazolás,külföldön történt születés 

vagy házasságkötés esetén a születést és a házasságkötést igazoló irat,és nyílt 

örökbefogadás esetén - a házastárs és a rokon általi örökbefogadás kivételével - a 

gyermekvédelmi szakszolgálat vagy az örökbefogadást elősegítő közhasznú 

szervezet közreműködését igazoló irat. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen megjelenve együttes meghallgatásról szóló jegyzőkönyvvel  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárás költségét az ügyfelek viselik  

 

Az ügyintézés határideje:  

A kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül, kivéve, ha a kötelező 

gondozási idő az egy hónapot meghaladja. Ebben az esetben a gondozási idő 

lejártát követő 21 napon belül kell a döntést meghozni.  

 

Ügymenet leírása:  

Ha a vérszerinti szülők hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermeküket általuk ismert 

személyek örökbefogadják, ezt a nyilatkozatukat az örökbefogadók jelenlétében, 

tárgyalás keretében a gyámhatóságnál teszik meg. Ezt követően kerül sor a gyermek 

kötelező gondozási időre történő kihelyezésére, ennek eltelte után az örökbefogadás 

engedélyezésére.  



Alapvető eljárási szabályok:  

Nyílt örökbefogadás esetén a kijelölt gyámhatóság az örökbefogadót, az 

örökbefogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket, az örökbefogadandó 

gyermek törvényes képviselőjét, a vér szerinti szülőt és a kiskorú vér szerinti szülő 

törvényes képviselőjét együttesen – tárgyalás keretében – hallgatja meg. Titkolt 

terhesség esetén a kijelölt gyámhatóság a kiskorú vér szerinti szülő kérelmére a 

törvényes képviselőjének meghallgatását mellőzheti. A kérelem alapján a 

gyámhatóság tizenöt napon belül dönt a kötelező gondozásba történő kihelyezésről.  

A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten belül - 

a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése 

érdekében - visszavonhatja. A visszavonás lehetőségére a szülőt figyelmeztetni kell. 

Az örökbefogadáshoz történt hozzájárulás esetén a szülő felügyeleti joga a gyermek 

hathetes életkorának betöltésével megszűnik. A szülői felügyelet megszűnését a 

gyámhatóság állapítja meg. Nyílt örökbefogadás - a rokonok és a szülő házastársa 

által történő örökbefogadás kivételével - szülői hozzájárulás esetén is a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat vagy örökbefogadást elősegítő szervezet 

közreműködésével jöhet létre.  

 

Nyílt örökbefogadás esetén a szülő hozzájáruló nyilatkozatának megtételével 

szünetel a szülő felügyeleti joga. Ennek megállapítását a kijelölt gyámhatóság 

legkésőbb a gondozásba történő kihelyezésről szóló határozatban állapítja meg, 

ezzel egyidejűleg a gyermek részére családbafogadó gyámot rendel. A kijelölt 

gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése előtt az örökbe fogadni szándékozó 

személyt nyilvántartó gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján meggyőződik 

a gyermeknek a kötelező gondozási idő alatti családba történő beilleszkedéséről. A 

gyámhatóság az örökbefogadást engedélyező határozatában elrendeli az 

örökbefogadás utánkövetését, ezzel a gyámhatóság a gyermek örökbefogadó 

családba történő beilleszkedésének figyelemmel kísérését és az örökbefogadó 

család tanácsadással történő segítését biztosítja. A kijelölt gyámhatóság az 

örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során tájékozatja az örökbe fogadni 

szándékozó személyt arról, hogy az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre 

emelkedését követően  hat hónap múlva, majd - a rokoni és házastársi 

örökbefogadás kivételével - másfél év múlva személyes találkozásra és 

együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző szervezet szakemberével. Az 

örökbefogadás utánkövetését a nyílt örökbefogadásban közreműködő közhasznú 

szervezet látja el.  

 

 



Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs   

 



2. Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek örökbefogadása (titkos 

örökbefogadás)  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém megye  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

A gyermek kihelyezéséhez:  

- az örökbefogadásra való alkalmasságot igazoló jogerős határozat, 

- környezettanulmány  

- háziorvosi, szakorvosi igazolás a gyermek egészségi állapotáról, fejlődését 

befolyásoló betegségekről, valamint a gyermek családi hátterére vonatkozó 

dokumentumok és a 3 évesnél idősebb gyermek esetén a személyiségére vonatkozó 

szakvélemény  

 

Az örökbefogadás engedélyezéséhez:  

- az örökbefogadók jövedelmi viszonyairól szóló igazolás,  

- külföldön történt születés vagy házasságkötés esetén a születést és a 

házasságkötést igazoló irat, 

- és nyílt örökbefogadás esetén - a házastárs és a rokon általi örökbefogadás 

kivételével - a gyermekvédelmi szakszolgálat vagy az örökbefogadást 

elősegítő közhasznú szervezet közreműködését igazoló irat.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Örökbefogadás engedélyezésére vonatkozó kérelem írásban, vagy jegyzőkönyvben 

nyilatkozva 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárás költségét az ügyfelek viselik  

 

Az ügyintézés határideje:  

A kérelem előterjesztésétől számított két hónapon belül, kivéve, ha az elrendelt 

kötelező gondozási idő az egy hónapot meghaladja. Ez utóbbi esetben a gondozási 

idő lejártát követő 21 napon belül kell a döntést meghozni.  

 

 



Ügymenet leírása:  

Az örökbefogadható gyermek megismerését követően az örökbefogadni 

szándékozók kérhetik a gyermek gondozásukba kihelyezését, majd a gondozási idő 

eredményes letelte után az örökbefogadás engedélyezését.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Titkos az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő olyan módon járul hozzá gyermeke 

örökbefogadásához, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem 

ismeri, vagy ha a szülő hozzájárulására e törvény szerint nincs szükség. A 

hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek születése előtt is meg lehet tenni. A szülő a 

hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől számított hat héten belül - a 

gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése 

érdekében - visszavonhatja. A visszavonás lehetőségére a szülőt figyelmeztetni kell. 

Ha a gyermek a hatodik életévét betöltötte vagy egészségileg károsodott, a 

hozzájáruló nyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A 

szülő felügyeleti joga a gyermek hathetes életkorának betöltésével szűnik meg. A 

szülői felügyeleti jog megszűnését a gyámhatóság állapítja meg. Titkos 

örökbefogadás esetén a szülő az örökbefogadásról nem kap értesítést és az 

örökbefogadásról hozott határozat ellen jogorvoslattal nem élhet. Titkos 

örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő és az örökbefogadó szülő egymás 

természetes személyazonosító adatairól nem kap tájékoztatást.  

 

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbefogadni szándékozó 

személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére 

indul. 

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermeket az örökbefogadási eljárás alatt 

gyermekvédelmi gyám képviseli, aki jogosult a gyermek nevében az örökbefogadás 

engedélyezése iránti kérelem benyújtására.  

 

A kijelölt gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése előtt az örökbe fogadni 

szándékozó személyt nyilvántartó gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján 

meggyőződik a gyermeknek a kötelező gondozási idő alatti családba történő 

beilleszkedéséről. A gyámhatóság az örökbefogadást engedélyező határozatában 

elrendeli az örökbefogadás utánkövetését, ezzel a gyámhatóság a gyermek 

örökbefogadó családba történő beilleszkedésének figyelemmel kísérését és az 

örökbefogadó család tanácsadással történő segítését biztosítja. A kijelölt 

gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során tájékozatja az 

örökbe fogadni szándékozó személyt arról, hogy az örökbefogadást engedélyező 

határozat jogerőre emelkedését követően hat hónap múlva, majd - a rokoni és 



házastársi örökbefogadás kivételével - másfél év múlva személyes találkozásra és 

együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző szervezet szakemberével. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Örökbefogadhatónak nyilvánítás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém megye  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

nevelésbe vételt elrendelő határozat  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A gyermekvédelmi gyám kérelmére, írásban vagy szóbeli kérelemről készült 

jegyzőkönyv felvételével vagy hivatalból indul a gyermekvédelmi szakszolgálat, a 

gyermeket gondozó intézmény vagy a gyermekjogi képviselő kezdeményezésére.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárás költségét az ügyfelek viselik.  

 

Az ügyintézés határideje:  

A kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

A gyermekvédelmi gyám kérelmére vagy hivatalból eljárás indítható a nevelésbe vett 

gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása ügyében amennyiben a szülők 

kapcsolattartási jogukat a gyermekkel kapcsolatosan önhibájukból nem gyakorolják.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb két évre (mely indokolt 

esetben legfeljebb két évvel meghosszabbítható) örökbe fogadhatónak nyilvánítja, ha 

a szülőjének szülői felügyeleti joga nem szűnt meg és a szülő önhibájából - 

gyermekével egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot vagy fél éven át semmilyen 

formában nem tart kapcsolatot, illetve életvitelén, körülményein nem változtat, és 

emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethető meg, vagy - lakó- és tartózkodási helyét az 

új lakó- és tartózkodási helyének hátrahagyása nélkül megváltoztatja, és az annak 

felderítésére irányuló intézkedésekhat hónapon belül nem vezetnek eredményre. Az 

örökbefogadhatónak nyilvánítási eljárás során a gyámhivatal a nevelésbe vett 

gyermek örökbefogadását akkor segíti elő, ha a gyermek életkora, egészségi 

állapota és egyéb körülményei alapján örökbefogadására – a gyermekvédelmi 



szakszolgálat és az országos örökbefogadást elősegítő szerv tájékoztatása alapján – 

reális esély van. Az örökbe fogadhatónak nyilvánítással egyidejűleg a szülő 

kapcsolattartási jogát a gyámhivatal szünetelteti.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  



4.Örökbefogadás felbontása  

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém megye  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- örökbefogadást engedélyező határozat  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A felek kölcsönös kérelmére, írásban vagy szóbeli kérelemről készült jegyzőkönyv 

felvételével.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárás költségét az ügyfelek viselik.  

 

Az ügyintézés határideje:  

A kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

A gyámhatóság az örökbefogadást az örökbefogadó szülők és az örökbefogadott - 

akár kiskorú, akár nagykorú - gyermek kölcsönös kérelmére felbonthatja. Ha az 

örökbefogadott gyermek kiskorú, az örökbefogadás csak a kiskorú gyermek 

érdekében bontható fel.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Az örökbefogadás felbontására irányuló kölcsönös kérelem elbírálása során, ha az 

örökbefogadott gyermek még kiskorú, a gyámhatóság az örökbefogadott vérszerinti 

szüleit is meghallgatja, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya. Az eljárás során a 

kiskorú képviseletét ha nem áll gyámság alatt, eseti gyám látja el. A felbontás kihat 

az örökbefogadóra, annak rokonaira, az örökbefogadottra és annak leszármazóira is. 

Az örökbefogadás felbontása esetén a vérszerinti szülők szülői felügyeleti joga nem 

áll vissza.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességérő 



II. Természetes személyek adósságrendezése (Családi csődvédelem) 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala  

 

Illetékességi területe:  

Veszprém megye  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamennyi 

hitelszerződés, tartozásaik fennállását igazoló, egyenlegközlő értesítések, a 

tartozások miatt keletkezett végrehajtással kapcsolatos okiratok 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Az adósságrendezési eljárás indítása iránti kérelmet – amely a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat honlapjáról (www.csodvedelem.gov.hu) letölthető, vagy a főhitelezőnél 

beszerezhető - formanyomtatványon kell előterjeszteni. Az ügyintézés 

kezdeményezhető: a főhitelezőnél (személyesen vagy postai úton), főhitelező 

hiányában a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinél, a megyeszékhely 

járási hivatalánál. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

A  főhitelező részére fizetendő adminisztrációs költség, bírósági eljárás esetén 

felmerülő eljárási illeték.  

Az ügyintézés határideje:  

Az ügyintézési határidők az egyes szakaszokban, illetve azok lépéseiben nagyon 

eltérőek . 

Ügymenet leírása:  

Adós, adóstárs közösen bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást 

kezdeményezhet, ha tartozásainak összege legalább 2.millió Ft, de legfeljebb 60 

millió Ft közötti  és fizetési késedelme vagy nemfizetése miatt követelés 

érvényesítése ügyében eljárás indult vele szemben. Főhitelező hiányában a kérelmet 

a Családi Csődvédelmi Szolgálat megyeszékhely járási hivatalához, mint területi 

szervhez kell benyújtani. Amennyiben a bíróságon kívüli eljárás nem vezet 

eredményre, a szolgálat továbbítja az iratokat a bírósági eljárás kezdeményezése 

céljából a bírósághoz. Az adósságrendezési eljárás során az adós és a hitelezők 

közötti egyezséget a Szolgálat részéről kijelölt családi  vagyonfelügyelő készíti elő. Ő 



felügyeli a megállapodás vagy bírósági döntésben meghatározott fizetési 

kötelezettség teljesítését is az  adósságrendezési eljárás időtartama alatt. Az 

adósságrendezési eljárásra jogosultsági feltételek megléte esetén a központi 

költségvetésből törlesztési támogatás is igényelhető az adós részéről a fizetési 

kötelezettsége teljesítéséhez.   

 

Alapvető eljárási szabályok:  

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek 

adósságrendezését bevezető 2015. évi CV. törvény, amely a bírósági 

végrehajtáshoz képest méltányolható feltételeket biztosít az adósoknak és a 

hitelezőket is együttműködésre ösztönzi. Az eljárás célja a magánszemély 

vagyonának és jövedelmének felhasználásával a fizetőképességének helyreállítása 

úgy, hogy közben hitelezői is teljes vagy részleges megtérüléshez jussanak. Azok 

vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is van, valamint fizetési 

hajlandóságuk is fennáll, csupán fizetési képességük hiányzik. A sikeres eljárás 

végén az adós – a bíróságon kívüli megállapodás illetve a bírósági egyezségben 

vállalt fizetési kötelezettségét teljesítette- mentesül a további tartozásainak 

megfizetése alól. Az eljárásban természetes személyek vehetnek részt, vagyis 

magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők.   

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény,   

- A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,   

- A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII törvény   

- A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX törvény,   

- A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe 

nem tartozó vagyonról és bevételről szóló 230/2015 Korm. rendelet,   

- A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi 

értékének meghatározásáról szóló 231/2015 Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez 

benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és 

nyilatkozatokról szóló 15/2015 IM rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő 

adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015 IM 

rendelet, 

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra 

vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról 21/2015 IM 

rendelet,  



-A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a 

résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015 

IM rendelet,  

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről szóló 

234/2015 Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. Korm. 

rendelet,  

-Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek 

megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás 274/2015 Korm. rendelet,  

-A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 

245/2015 (IX.8.). Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek 

részvételével összefüggő szabályokról 235/2015. Korm. rendelet,   

-A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható 

lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról 

241/2015. Korm.rendelet, 

-A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi 

vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós 

fizetési számláiról29/2015. (X. 30.) IM rendelet 

 


