Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal
Az örökbefogadás előtti eljárást a Magyarország területén szokásos tartózkodási
hellyel rendelkező örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére a lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat készíti elő. Ha az
örökbefogadni szándékozó házaspár különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok
illetékességi területén rendelkezik lakóhellyel, az örökbefogadás előtti eljárás egymás kölcsönös tájékoztatása mellett - bármelyik házasfél lakóhelye szerint
illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatnál lefolytatható.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- a szakszolgálat előzetes eljárása során beszerzett iratok és vélemények
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Az eljárást a szakszolgálat kezdeményezi az előzetes eljárása során beszerzett
iratok és vélemények megküldésével
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Az eljárás költségét az ügyfelek viselik.
Az ügyintézés határideje:
60 napon belül.
Ügymenet leírása:
Az örökbefogadás előtti eljárás lefolytatásának célja annak megállapítása, hogy az
örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e gyermek
örökbefogadására. A gyámhatóság az örökbefogadás előtti eljárás során a
gyermekvédelmi szakszolgálat által beszerzett iratok és megküldött javaslat
birtokában, további bizonyítási eljárást követően állapítja meg az örökbe fogadni
szándékozók örökbe fogadásra alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.
Alapvető eljárási szabályok:
Az örökbefogadni szándékozó szülők örökbefogadási szándékukra vonatkozó
kérelmüket a gyermekvédelmi szakszolgálathoz nyújtják be. A szakszolgálat az
előzetes eljárás során 60 napon belül tájékoztatja az örökbefogadni szándékozó
személyt az alkalmassági vizsgálat eredményéről. Ezt követően kerül sor az
iratanyag gyámhatóság részére történő megküldésére.
A gyámhatóság az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozata
annak véglegessé válásától számított három évig hatályos. Ha három éven belül az
örökbefogadási eljárás jogerősen befejeződik, a határozat az örökbefogadás
tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésének napjával hatályát veszti. Ha az

örökbe fogadni szándékozó személy testvérek örökbefogadására való alkalmasságát
megállapították, és a hatályvesztést megelőzően a testvér is örökbe fogadhatóvá
válik, a határozathatálya meghosszabbodik a testvér örökbefogadási eljárásának
végleges döntéssel történő befejezéséig.
A határozat hatálya - a hatályvesztést megelőzően benyújtott kérelemre és a
gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára - legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható,
amennyiben három éven belül nem kerül sor örökbefogadásra és azok a
körülmények, amelyekre tekintettel az alkalmasságot megállapították, nem változtak.
Ha a hatályvesztéskor folyamatban van az örökbefogadási eljárás, annak végleges
döntéssel történő befejezéséig a határozat hatálya meghosszabbodik.
Az alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás csak a határozat véglegessé
válásától számított egy év elteltével kezdeményezhető.
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

