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Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Illetékesség Nógrád megye területe

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi  és  Igazságügyi  Főosztály
Szociális  és  Gyámügyi  Osztály  (örökbefogadási  ügyben  kijelölt
gyámhivatal)

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

érvényes személyazonosító okmányok

Ügyintézés 
illetéke, igazgatási
szolgáltatási díj

illetékmentes, és díjmentes

Ügyintézési 
határidő

60 nap

Eljárást megindító
irat (kérelem) 
benyújtásának 
módja

Kizárólag személyesen terjesztheti  elő, jegyzőkönyvbe foglaltan szóban.
(Írásbeli benyújtásra nincs lehetőség!)

Benyújthatja:

- a  14.  életévét  be  nem  töltött  örökbefogadott  gyermek  törvényes
képviselője;

- a 14. életévét betöltött gyermek önállóan vagy törvényes képviselője
hozzájárulásával;

- nagykorú örökbefogadott.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az igényelhető adatok köre:

- vér szerinti hozzátartozók következő adatairól:

 őt örökbe fogadták-e;

 él-e a vér szerinti szülője;



 van-e testvére

-  14.  életévét  betöltött  örökbefogadott  gyermek  és  a  nagykorú
örökbefogadott adatot kérhet még :

 vér  szerinti  szülőjének  és  testvéreinek  személyazonosító
adatairól.

14. életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselője,
a  14.  életévét  betöltött  örökbefogadott  gyermek,  illetve  törvényes
képviselője és a nagykorú örökbefogadott adatot kérhet:

- az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentős, a vér szerinti
szülőre vonatkozó egészségügyi adatokról.

Ha  nem  állnak  rendelkezésre  a  kijelölt  gyámhivatalnál  a  kérelemmel
érintett  adatok,  megkeresi  az  örökbefogadott  születési  helye  szerint
illetékes  anyakönyvvezetőt  az  örökbefogadást  engedélyező  határozat
másolatának megküldése érdekében, szükség esetén az örökbefogadást
engedélyező gyámhivatalt, és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

A  kijelölt  gyámhivatal  a  származás  megismerésére  vonatkozó
tájékoztatást  személyes  meghallgatás  keretében  adja  meg,  amelyet
jegyzőkönyvben  rögzít.  Ha  a  kérelmezőnek  a  személyes  megjelenés
aránytalan  nehézséggel  járna,  a  kijelölt  gyámhivatal  írásban  ad
tájékoztatást.

Az  örökbefogadott  származásával  kapcsolatos  tények  megismerésére
irányuló kérelem esetén:

- a  kijelölt  gyámhivatal  tájékoztatja  a  kérelmezőt  arról,  hogy  örökbe
fogadták-e, él-e a vér szerinti szülője, van-e féltestvére, testvére.

A  vér  szerinti  szülő,  testvér,  féltestvér  természetes  személyazonosító
adatainak megismerésére irányuló kérelem esetén a kijelölt gyámhivatal
megkeresi  az  örökbefogadásban  közreműködő  gyermekvédelmi
szakszolgálatot,  illetve  az örökbefogadást  engedélyező  gyámhatóságot
azzal,  hogy  nyilvántartásukban  van-e  információ  a  kért  adatok
tekintetében.

A kijelölt gyámhivatal

- megállapítja,  hogy a vér szerinti  szülő, testvér, féltestvér felkutatása
nem járt eredménnyel és erről tájékoztatja a kérelmezőt;

- megkeresi  a  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének
nyilvántartását  vezető  szervet  a  vér  szerinti  szülő,  a  testvér,  illetve
féltestvér lakóhelyének megismerése céljából.

- a tájékoztatás megadása előtt a kijelölt gyámhivatal meghallgatja:

 a  vér  szerinti  szülőt  (vagy  annak  törvényes  képviselőjét,  ha



kiskorú, vagy gondnokolt)

 kiskorú örökbefogadott esetén az örökbefogadó szülőt vagy más
törvényes képviselőjét

 a testvért, féltestvért, (vagy a törvényes képviselőjét ha kiskorú)

Egészségügyi adatok: 

- ha valószínűsíthető, hogy az adatok megadása az örökbefogadott
egészsége szempontjából jelentőséggel bír, a kijelölt  gyámhivatal
megkeresi  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelőt  a  kért
adatok  közlése  iránt,  majd  -  a  vér  szerinti  szülőre  vonatkozó
természetes  személyazonosító  adatok  közlése  nélkül  -
tájékoztatást nyújt a kérelmező részére;

- ha  nem  valószínűsíthető,  hogy  a  kért  adatok  a  kérelmező
szempontjából jelentőséggel bírnak, a kijelölt gyámhivatal elutasítja
a kérelmet;

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

A gyámhatóságokról,  valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.)

A  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-  és  hatáskörök  ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet (Gyár.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.)

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, 
letölthető 
nyomtatványok

nincs

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok 
elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Ákr. alapján 
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