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Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

Külföldi állampolgárságú örökbefogadó

A  külföldön  szokásos  tartózkodási  hellyel  rendelkező
örökbefogadni szándékozó személy a kérelmet a gyermekek és
az ifjúság védelméért felelős miniszterhez nyújtja be.

Ha  az  örökbe  fogadni  szándékozó  személy  tartózkodási  helye
olyan államban van, amely nem részese a Hágai Örökbefogadási
Egyezménynek,  a  kérelmet  a  magyar  külképviselet  konzuli
tisztviselőjénél is benyújthatja, aki azt továbbítja a miniszternek.

Ha  az  örökbe  fogadni  szándékozó  személy  tartózkodási  helye
olyan  államban  van,  amely  részese  a  Hágai  Örökbefogadási
Egyezménynek,  a  kérelmet  az  Egyezmény  alapján  kijelölt
hatóságnál  vagy  meghatalmazott  testületnél  nyújtja  be,  aki
továbbítja  a  kérelmet  a  miniszternek  (ő  a  Hágai  Egyezmény
vonatkozásában kijelölt hatóság Magyarországon). 

Ha  az  örökbe  fogadni  szándékozó  személy  külföldi
állampolgárságú,  a  Magyarországon  élő  magyar  gyermek
örökbefogadása iránti  kérelemhez csatolnia  kell  a  következő,  6



hónapnál  nem régebbi  és a magyar külképviseleti  hatóság által
felülhitelesített iratokat: 

- lakóhelyén készített helyszíni szemle jegyzőkönyvét;

- jövedelemigazolást;

- alkalmasságát igazoló szakvéleményt;

- külföldi állam előzetes elvi engedélyét;

- a külföldi állampolgárságot igazoló okiratokat;

- nyilatkozatot  az  örökbefogadási  szándék  indokairól  és  a
gyermekre vonatkozó elképzelésekről;

- nyilatkozatot,  mellyel  hozzájárul  ahhoz,  hogy
személyazonosító  adatai  az  egységes  örökbefogadási
nyilvántartásban szerepeljenek;

- a közvetítő szervezet jogosultságát igazoló okiratot (ha a
jelentkezés közvetítő szervezet útján történik).

A  kérelem  hiánytalan  benyújtása  esetén  a  központi  hatóság
felveszi  az  örökbefogadó  személy  adatait  az  egységes
örökbefogadási nyilvántartásba.

Ha  a  gyermek  hazai  örökbefogadása  iránti  intézkedések  nem
vezettek eredményre és van megfelelő külföldi tartózkodási helyű
örökbe fogadni szándékozó személy, aki a gyermekkel várhatóan
megfelelő  szülő-gyermek kapcsolatot  tud kialakítani,  a miniszter
dönt  a  személyes  kapcsolat  felvételének  lehetőségéről.  Pozitív
elbírálás  esetén  az  örökbe  fogadni  szándékozó  személy
tájékoztatást kap az alábbiakról:

- a  gyermek  személyazonosító  adatairól,  örökbe
fogadhatóvá  válásának  körülményeiről,  szociális,  családi
és  egészségügyi  körülményeiről,  különleges
szükségleteiről;

- a gyermek gondozási helyéről;

- hogy a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
nyilatkoznia kell arról

 hogy a gyermeket örökbe kívánja-e fogadni, továbbá

 hogy  a  személyes  kapcsolat  felvétele  érdekében
mikor tartózkodik Magyarországon.

- Ha az örökbefogadni szándékozó személy úgy nyilatkozik,



hogy a gyermeket örökbe kívánja fogadni és a kapcsolatot
vele  fel  kívánja  venni,  erről  a  miniszter  értesíti  a  kijelölt
gyámhivatalt és a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

- A  személyes  kapcsolatfelvételt  követő  8  napon  belül  a
szakszolgálat  megküldi  a  kijelölt  gyámhivatalnak  a
gyermekre  vonatkozó  igazolásokat,  szakvéleményeket,
kötelező gondozásra vonatkozó javaslatát.

- A gyámhivatal az iratok és vélemény megérkezését követő
15  napon  belül  meghallgatja  az  örökbe  fogadni
szándékozó személyt, a gyermeket, bizonyos esetekben a
szülőt,  a  gyermek  törvényes  képviselőjét,  az  örökbe
fogadni  szándékozó  személy  együttélő  házastársát,  a
kiskorú  vér  szerinti  szülő  törvényes  képviselőjét,
megvizsgálja  a  nemzetközi  örökbefogadás  feltételeinek
fennállását, jegyzőkönyvezi a kérelmet, az örökbefogadás
joghatásairól való tájékoztatást, dönt a gondozásba történő
kihelyezésről.

- A  gyámhivatal  megkeresi  a  gyermekvédelmi
szakszolgálatot  a  kihelyezett  gyermek  gondozásának
figyelemmel kísérése céljából. 

- Az örökbefogadást  engedélyező  határozat  plusz  tartalmi
elemei:

 az  örökbefogadó  és  az  örökbefogadott  gyermek
állampolgárságának megjelölése

 az  utánkövetés  elrendelése  és  egyben  a  külföldi
Központi  Hatóság  felkérése a  határozat  véglegessé
válását  követő  6  hónap,  majd  1,5  év  elteltével
utánkövetési jelentés elkészítésére és megküldésére.

A  kijelölt  gyámhivatal  határozata  ellen  az  általános  szabályok
szerint kereset nyújtható be.

Külföldi állampolgárságú örökbefogadott:

- a  kijelölt  gyámhivatal  megvizsgálja  az  örökbefogadás
feltételeit;

- beszerzi  a  gyermek  állampolgársága  szerinti  ország
illetékes  hatóságának  (bíróságának)  az  örökbefogadásra
vonatkozó jóváhagyását;

- megkeresi  a  gyermekvédelmi  szakszolgálatot  szakmai
vélemény elkészítése érdekében.

Az engedélyező határozat plusz tartalmi elemei az örökbefogadó
és  az  örökbefogadandó  gyermek  állampolgársága,  valamint  a



hazai  anyakönyvezést  végző  hatóság  megkeresése  a  gyermek
születésének hazai anyakönyvezése érdekében.

Ha  a  magyar  állampolgárságú  örökbefogadó  külföldi
állampolgárságú  gyermeket  fogadott  örökbe  külföldön,  az
örökbefogadó  vagy  az  örökbefogadott  kérheti  a  kijelölt
gyámhivataltól  a  külföldi  hatóság  örökbefogadást  engedélyező
határozatának  jóváhagyását.  A  kérelmet  a  korlátozottan
cselekvőképes kiskorú örökbefogadott önállóan is előterjesztheti.

A jóváhagyás iránti kérelemhez 
- az örökbefogadást engedélyező külföldi határozatot és a 
- gyermek születését igazoló okmányt felülhitelesítéssel és

hiteles magyar fordítással ellátva kell csatolni.
A kijelölt gyámhivatal az eljárás során az előterjesztett kérelem, a
becsatolt  dokumentumok  és  szükség  esetén  a  felek
meghallgatása alapján húsz napon belül dönt.

A  kijelölt  gyámhivatal  akkor  hagyja  jóvá  az  örökbefogadást
engedélyező külföldi határozatot, ha 

- az örökbefogadás  nem tartozik  a  Hágai  Örökbefogadási
Egyezmény hatálya alá, 

- a jóváhagyás  kérelmezésekor  az  örökbefogadott  kiskorú
és  az  örökbefogadás  a  magyar  jogban  meghatározott
feltételeknek is megfelel.

Ha  a  magyar  állampolgárságú  örökbe  fogadni  szándékozó
személy  a  Hágai  Örökbefogadási  Egyezmény  alapján,  annak
valamely  részes  államában  szokásos  tartózkodási  hellyel
rendelkező gyermeket kíván örökbe fogadni, örökbefogadás iránti
kérelmét  a  miniszternek  mint  Magyarország  vonatkozásában  a
Hágai  Örökbefogadási  Egyezmény  alapján  kijelölt  Központi
Hatóságnak nyújtja be.

A  miniszter,  mint  Magyarország  vonatkozásában  a  Hágai
Örökbefogadási  Egyezmény  alapján  kijelölt  Központi  Hatóság
elkészíti  a Hágai  Örökbefogadási Egyezményben meghatározott
jelentést  és  megküldi  a  gyermek  szokásos  tartózkodási  helye
szerinti  államnak  a  Hágai  Örökbefogadási  Egyezmény  alapján
kijelölt Központi Hatóságához vagy meghatalmazott testületéhez. 

Az eljárásra egyebekben a Hágai Örökbefogadási Egyezményben
foglaltak az irányadók.
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