Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek örökbefogadása (titkos
örökbefogadás)
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
- 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:
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.
- nemzetközi örökbefogadás esetén 90 napon belül.
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
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.
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

