Örökbefogadhatónak nyilvánítás
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
A megyeszékhelyen működő gyámhivatal, a fővárosban Budapest Főváros
Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi
Hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatala (a továbbiakban együtt:
kijelölt gyámhivatal) – ha nem indult a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- kérelemre induló eljárás esetén: nevelésbe vett gyermek gyámjának kérelme
- hivatalból induló eljárás esetén: gyermekvédelmi szakszolgálat, gyermeket gondozó
intézmény, vagy gyermekjogi képviselő jelzése
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A jogszabályban meghatározott szervek, személyek írásbeli jelzése, javaslata, gyám
kérelme írásban.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
Soron kívül.
Ügymenet leírása:
A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermek örökbefogadását akkor segíti elő, ha a
gyermek életkora, egészségi állapota és egyéb körülményei alapján
örökbefogadására reális esély van. Az örökbefogadhatónak nyilvánítás és az annak
meghosszabbítása iránti eljárás a nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi
gyámjának kérelmére vagy hivatalból indul. A hivatalból induló eljárást a
gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermeket gondozó intézmény vagy a gyermekjogi
képviselő is kezdeményezheti az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás
lefolytatására illetékes gyámhivatalnál.
A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb két évre örökbefogadhatónak
nyilvánítja, ha a szülőjének szülői felügyeleti joga nem szűnt meg és
 a szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein
a nevelésbe vétel megszüntetése érdekében nem változtat, vagy a szülő fél éven át
gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot, (az örökbefogadhatónak
nyilvánítás szempontjából nem tekinthető rendszeres kapcsolattartásnak a levélírás,
a telefonhívás, a csomagküldés és a gyámhatóság határozatában szabályozottól
jelentősen eltérő évenkénti egy-két látogatás)
 a szülő lakó- vagy tartózkodási helyét az új lakó- vagy tartózkodási helye
megjelölése nélkül megváltoztatta.

A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítással és annak
meghosszabbításával egyidejűleg a gyermek érdekében a szülő kapcsolattartási
jogát szünetelteti.
Ha az örökbefogadhatóvá nyilvánítás Ptk. 4:124. § (1) bekezdése szerinti, legfeljebb
két évre szóló időtartama a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti
eljárás során telik le, akkor az örökbefogadhatónak nyilvánító határozat hatálya
meghosszabbodik az eljárás végleges döntéssel történő befejezéséig. A kijelölt
gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítás időtartamát további legfeljebb két
évvel meghosszabbítja, ha a gyermek örökbefogadása nem törtét meg, nincs
folyamatban örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás, és a gyermek
örökbefogadására reális esély van.
Ha a kiskorú örökbefogadására nem került sor, és utóbb a gyámhatóság a nevelésbe
vételt megszünteti, az örökbefogadhatónak nyilvánító határozat hatályát veszti.
Alapvető eljárási szabályok:
Ha az örökbefogadhatónak nyilvánítás indoka az, hogy
- a szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein
a nevelésbe vétel megszüntetése érdekében nem változtat, vagy a szülő fél éven át
gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot, a kijelölt gyámhivatal
meghallgatja a szülőt, a gyermek gyermekvédelmi gyámját, valamint a nevelőszülőt
vagy a gyermeket gondozó gyermekotthoni alkalmazottat, és környezettanulmányt
készít,
- a szülő lakó- vagy tartózkodási helyét az új lakó- vagy tartózkodási helye
megjelölése nélkül megváltoztatta, a kijelölt gyámhivatal intézkedik a lakó- vagy
tartózkodási hely felkutatása iránt, valamint meghallgatja a gyermek gyermekvédelmi
gyámját és a nevelőszülőt vagy a gyermeket gondozó gyermekotthoni alkalmazottat.
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

