
Nyílt örökbefogadás engedélyezése  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Illetékességi területe: Pest 

megye  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.) 

 

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:  

60 napon belül.  

Kivéve:  

- ha a kötelező gondozási idő az egy hónapot meghaladja, mert ebben az esetben a 

gondozási idő lejártát követő 21 napon belül kell a döntést meghozni.  

- rokonok, szülő házastársa, a gyermeket egy éve folyamatosan saját háztartásában 

nevelő örökbefogadni szándékozó személy és a gyermekvédelmi nevelőszülő esetén 

90 napon belül.  

 

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 

véglegessé válását 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  

 

 


