
Titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének megállapítása  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

A titkolt terhességből született gyermek iratainak a törvényes képviselője részére 

történő kiadásáról való intézkedésre és a gyermek új lakóhelyének megállapítására a 

gyermek törvényes képviselőjének lakóhelye szerinti gyámhivatal illetékes. Bármely 

gyámhivatal illetékes a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya 

kérelmére a gyermek lakóhelyeként a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

székhelyét megállapítani. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Személyesen előterjesztett kérelmet követően indul az eljárás.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: –  

 

Az ügyintézés határideje:  

Azonnal, soron kívül.  

 

Ügymenet leírása:  

A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 

gyermeke érdekében a várandós anya kérelmére a gyámhatóság meghatározza a 

születendő gyermek lakóhelyét. A titkolt terhességből született gyermek törvényes 

képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg 

intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett 

iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs 

folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. A titkolt 

terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján kell megállapítani.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Az eljárás az anya kérelemre indul. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő 

várandós anya – abból a célból, hogy a gyermek részére kiállított iratok ne az ő 

lakóhelyére kerüljenek kézbesítésre – kérelmezheti a gyámhatóságnál születendő 

gyermeke lakóhelyének az övétől eltérő megállapítását. A cselekvőképtelen és a 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú válsághelyzetben lévő várandós anya a 

törvényes képviselőjével együtt jogosult a kérelem előterjesztésére. A korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú anya a kérelmét törvényes képviselője nélkül is 

előterjesztheti, ha a törvényes képviselő eljárásban történő részvétele az ő vagy a 

születendő gyermek érdekét veszélyeztetné.  

 

A gyámhatóság tájékoztatást ad a válsághelyzetben lévő várandós anya számára az 

őt, illetve a születendő gyermeket megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, 



azok elérhetőségéről, a gyermek családi jogállása rendezésére irányuló eljárásról és 

az örökbefogadási eljárásról.  

 

A gyámhatóság a születendő gyermek lakóhelyeként a fővárosi területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét állapítja meg. A születendő gyermek 

lakóhelyét megállapító gyámhatósági határozat a jogerőre emelkedéstől számított 

kilenc hónapig hatályos.  

A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám vagy az örökbe fogadó szülő kérheti a 

gyámhatóságtól a gyermek iratainak kiadását. A gyámhatóság a szülői felügyeletet 

gyakorló szülő vagy gyám kérelmére felhívja a fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot a gyermek iratainak kiadására, rendelkezik annak módjáról és 

határozatban megállapítja a gyermek lakóhelyét a törvényes képviselő lakóhelyével 

megegyezően. Az ügyben jognyilatkozatot csak személyesen lehet tenni.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

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

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról  

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

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: –  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: –  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: –  

 

 


