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A  kötelező  utánkövetés  a  gyermek  örökbefogadását  engedélyező
végleges gyámhivatali határozat alapján indul. Az önkéntes utánkövetésre
az  örökbefogadó  szülő  kérelmére  kerülhet  sor  a  kötelező  utánkövetés
letelte után.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az  utánkövetés  keretében  a  gyermekvédelmi  szakszolgálat,  vagy  az
örökbefogadás  utánkövetésére  működési  engedéllyel  rendelkező
közhasznú szervezet feladata:

- gyermek  örökbefogadó  családjába  és  új  környezetébe  történő
beilleszkedésének figyelemmel kísérése;

- a  gyermek  örökbefogadó  családjában  történő  nevelésének
személyes tanácsadással történő segítése. Ennek során segíti a

a) a gyermek családjába történ beilleszkedését, a családdá válás
folyamatát, 



b) az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt,

c) a gyermek identitásának fejlődését,

d) a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedését, illetve a beilleszkedés
során  a  problémák  megelőzését  vagy  az  esetlegesen  felmerült
problémák megoldását.

A  kijelölt  gyámhivatal  az  örökbefogadást  engedélyező  eljárás  során
tájékoztatja az örökbe fogadni szándékozó személyt arról, hogy 

- az  örökbefogadást  engedélyező  határozat  véglegessé  válását
követő 6 hónap, majd 1,5 év elteltével személyes találkozásra és
együttműködésre  kötelezett az  utánkövetést  végző  szervezet
szakemberével;

- kérelmére   a  szervezet  a  kötelező  utánkövetés  tartama  alatt  a
kötelező alkalmakon kívül bármikor biztosítja az utánkövetést.

Az utánkövetésre a kijelölt gyámhivatal által meghatározott időpontig, de
legfeljebb 5 évig kerül sor. 

Az  utánkövetés  körébe  tartozó  szolgáltatást  csak Magyarországon  élő,
magyar  vagy  külföldi  állampolgárságú  örökbe  fogadó  szülő  és  örökbe
fogadott gyermek veheti igénybe. A szolgáltatás ingyenes.

Az  utánkövetésre  első  alkalommal  az  örökbefogadást  engedélyező
határozat véglegessé válását követő 6 hónap múlva, azt követően pedig
1,5  év  elteltével  kerül  sor.  A  kötelező  utánkövetés  alatt  kérhet  az
örökbefogadó  szülő  a  fenti  alkalmakon  kívüli  segítséget  is.  Az  5  év
kötelező  utánkövetés  letelte  után  az  örökbefogadó  szülő  kérelmére
további 3,5 éven keresztül biztosít a szakszolgálat önkéntes utánkövetést.
Az  önkéntes  utánkövetést  a  közhasznú  szervezet  az  örökbefogadó
szülővel kötött megállapodás alapján biztosítja. 

Az utánkövetést végző szervezet a tapasztalatokról utánkövetési jelentést
küld az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal részére 

Amennyiben  az  örökbefogadó  szülő  a  felhívás  ellenére  nem  lép
személyes  kapcsolatba  az  utánkövetést  végző  szervezettel,  a  kijelölt
gyámhivatal  ismételten  felhívja  a  szülőt  az  együttműködésre.  Ennek
elmaradása  esetén  a  gyámhatóság  az  örökbefogadott  gyermek
fejlődéséről,  körülményeiről  és  beilleszkedéséről  tájékoztatást  kér  a
család- és gyermekjóléti szolgálattól.
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