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Ügyintézéshez szüksé-
ges dokumentumok

- az  örökbefogadni  szándékozó  személy  örökbefogadásra
való  alkalmasságát  tanúsító  véglegessé  vált  gyámhivatali
határozat,

- az örökbefogadni szándékozó személy érvényes személy-
azonosító okmányai (személyazonosító igazolvány, lakcím-
kártya)

Ügyintézés illetéke, igaz-
gatási szolgáltatatási díj

Illetékmentes

Ügyintézési határidő  90 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

A kijelölt gyámhivatalban jegyzőkönyvbe foglaltan szóban, az örök-
be fogadni szándékozó személy és a gyermek törvényes képviselő-
jének személyesen előterjesztett, egyező kérelmére induló eljárás.
A gyermekvédelmi gyám a kérelmet írásban is előterjesztheti. 

Alapvető eljárási szabá-
lyok, ügymenetre vonat-
kozó tájékoztatás

Nyílt az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő meghatározott, álta-
la ismert örökbefogadó tekintetében járul hozzá az örökbefogadás-
hoz.

Titkos az örökbefogadás, ha a vér szerinti szülő olyan módon járul
hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadó sze-
mélyét és személyi adatait nem ismeri, vagy ha a szülő hozzájáru-
lására e törvény szerint nincs szükség. A hozzájáruló nyilatkozatot
a gyermek születése előtt is meg lehet tenni.



A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése iránti kére-
lem elbírálásakor vizsgálja a következőket:

- az örökbefogadónak legalább 25 évesnek kell lennie, továb-
bá legalább 16 évvel, legfeljebb 45 évvel lehet idősebb az
örökbefogadandó, három életévet nem betöltött kiskorúnál;

- három életévet betöltött gyermek örökbefogadása esetén az
örökbefogadó szülő és a gyermek között legfeljebb 50 év le-
het a korkülönbség;

- rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a korkülönb-
ségtől el kell tekinteni.

- közös gyermekként történő örökbefogadás esetén az előírt
életkornak és korkülönbségnek az egyik örökbefogadó te-
kintetében kell fennállnia, ha testvéreket fogadnak örökbe,
az idősebb gyermek életkorát kell alapul venni;

- az örökbefogadó személynek személyisége és körülményei
alapján alkalmasnak kell lennie a gyermek örökbefogadásá-
ra;

- nem fogadhat örökbe az, aki szülői felügyelet megszünteté-
sét vagy közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági
ítélet hatálya alatt áll;

- nem fogadhat  örökbe  az,  akinek  a  gyermekét  nevelésbe
vették;

- az örökbefogadónak rendelkeznie kell alkalmasságot tanú-
sító véglegessé vált gyámhatósági határozattal;

- szülő házastársa, vagy rokon általi örökbefogadás esetén:  

 rokoni kapcsolat fennállására vonatkozó nyilatkozat be-
szerzése

 tanácsadáson való részvételt igazoló irat

 pszichológiai vélemény

 háziorvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról

- nevelőszülő általi örökbefogadás esetén:  

 tanácsadáson való részvételt igazoló irat



 pszichológiai vélemény

 háziorvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról

 felkészítő tanfolyam elvégzését tanúsító irat

A fenti dokumentumokat a kijelölt gyámhivatal szerzi be a
gyermekvédelmi szakszolgálat útján.

A kérelem előterjesztését követően az örökbe fogadni szán-
dékozó a gyermeket legalább egy hónapig a saját háztartá-
sában gondozza. Az örökbefogadás a gondozási idő ered-
ményes eltelte után engedélyezhető. 

A gondozási idő mellőzhető, ha 

 a vér szerinti és az örökbefogadó szülők házastársak

 ha az örökbefogadó szülő a vér szerinti szülő; hozzájá-
rulásával  a  gyermeket  már  legalább  egy  éve a  saját
háztartásában gondozza;

 a nevelésbe vett gyermeket a gyermekvédelmi nevelő-
szülője fogadja örökbe, aki a gyermek gondozásáról és
neveléséről legalább egy éve gondoskodik;

 a hathetesnél fiatalabb, ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermeket az örökbefogadó legalább egy hónapja saját
háztartásában gondozza;

 a gyámság alatt álló gyermeket családbafogadó gyámja
fogadja  örökbe,  és a  gyermek megfelelő  neveléséről,
gondozásáról  legalább  egy  éve  saját  háztartásában
gondoskodik.

A gyermek gondozásba történő kihelyezése előtt a kijelölt
gyámhivatal

 környezettanulmányt végez vagy megkeresi a Területi
Gyermekvédelmi  Szakszolgálatot  a  környezettanul-
mány elkészítése céljából,

 beszerzi a gyermekkel kapcsolatos házi- és szakorvosi
igazolásokat, a családi hátterére vonatkozó dokumentu-
mokat,  a  személyiségére  vonatkozó  szakmai  véle-
ményt,



 az örökbefogadó jövedelmi viszonyaira vonatkozó iga-
zolást,

 külföldi születés vagy házasságkötés esetén az ezeket
igazoló iratokat,

 beszerzi  az  anyakönyvvezető  útján  a  gyermeknek az
anyakönyvben  nyilvántartott  személyazonosító  adatait
és az anyakönyvben a szülő halálával kapcsolatos ada-
tokat,

 szülői felügyeletet megszüntető vagy cselekvőképessé-
get érintő gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bí-
rói ítéletet,

 gyámot kirendelő véglegessé vált gyámhivatali határo-
zatot, ha nem a vér szerinti szülő az örökbefogadandó
gyermek törvényes képviselője,

 gondnokot kirendelő véglegessé vált határozatot, ha a
vér szerinti  szülő cselekvőképességet érintő gondnok-
ság alatt áll,

 háziorvosi vagy szakorvosi igazolást az örökbefogadni
szándékozó szülő egészségi állapotáról,

 az anyakönyvvezetőtől az örökbe fogadni szándékozó
személy személyazonosító adatait, születési és házas-
sági adatait,

A kijelölt  gyámhivatal  az eljárás során meghallgatja  (és a
meghallgatásról jegyzőkönyvet vesz fel):

 az örökbe fogadni szándékozó személyt,

 az  ítélőképessége  birtokában  lévő  cselekvőképtelen
vagy a  korlátozottan cselekvőképes  örökbefogadandó
gyermeket,

 az örökbefogadandó gyermek szülőjét,

 az örökbefogadandó gyermek törvényes képviselőjét,

 az önállóan örökbefogadni  kívánó személy együtt  élő
házastársát,



 a kiskorú vér szerinti szülő törvényes képviselőjét.

Az örökbefogadás engedélyezése tárgyában hozott határozat ellen
az általános szabályok szerint van helye kereset benyújtásának.

Titkos örökbefogadás esetén a szülő az örökbefogadásról nem kap
értesítést és az örökbefogadásról hozott határozat ellen jogorvos-
lattal nem élhet.

Titkos örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő és az örökbefoga-
dó szülő egymás természetes személyazonosító adatairól nem kap
tájékoztatást.

Titkos örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező hatá-
rozatban a vér szerinti szülők személyazonosító adatait nem lehet
feltüntetni.
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