Örökbefogadáshoz hozzájárulás
személyének ismerete nélkül

a

szülő

részéről

az

örökbefogadó

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Bármely gyámhivatal illetékes a nyilatkozat felvételére, ha a szülő azt a gyermeke
örökbefogadásához az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerve
teszi,
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- születési anyakönyvi kivonat
- szülői felügyelet gyakorlását alátámasztó iratok (házassági anyakönyvi kivonat,
bírósági döntés)
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen tett nyilatkozatról szóló jegyzőkönyv
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
A nyilatkozat jegyzőkönyvben rögzítése a szülők megjelenésekor azonnal.
Ügymenet leírása:
A gyermek születése előtt, vagy ezt követően a szülő hozzájárulhat gyermeke
örökbefogadásához úgy is, hogy az örökbefogadó személyét, és személyi adatait
nem ismeri. Ha a gyermek egészségileg károsodott, vagy 6 éves elmúlt, a
nyilatkozathoz gyámhatósági hozzájárulás is szükséges. A gyermek hat hetes
korának betöltéséig a szülő a hozzájáruló nyilatkozatát - a gyermeknek a szülő vagy
a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése érdekében - visszavonhatja, ezt
követően a nyilatkozat visszavonásának nincs helye. Erre nyilatkozatának
felvételekor figyelmeztetni kell.
Alapvető eljárási szabályok:
Örökbefogadni csak kiskorú személyt lehet. A kiskorú gyermek szülői felügyelet alatt
áll. Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő gyermeke neveléséről gondoskodni nem
tud, hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekét általa ismert, vagy általa ismeretlen
személy
örökbefogadja.
Gyermeke
általa
ismeretlen
személy
általi
örökbefogadásához a szülő nyilatkozatát bármely gyámhatóság előtt nyilatkozva
megteheti. Ezen nyilatkozat csak a gyermek 6 hetes koráig vonható vissza- a
gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése
érdekében.
A szülő, ha a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt eljárás van
folyamatban, a gyermek örökbefogadása ügyében eljáró gyámhatóság előtt, vagy
nincs eljárás folyamatban, annál a gyámhatóságnál, ahol az örökbefogadáshoz való

hozzájáruló nyilatkozatát tette, személyesen nyilatkozhat arról, hogy az
örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, mert a gyermeket saját
maga vagy a gyermek más hozzátartozója kívánja nevelni, feltéve, hogy a gyermek
születésétől számított hat hét még nem telt el. A 6 hetes kor betöltésével a szülői
felügyeleti jog megszűnik, a szülő a gyermek örökbefogadásáról értesítést nem
kaphat, az örökbefogadásról hozott határozatot sem fellebbezéssel sem más úton
nem támadhatja meg.
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

