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Illetékesség

 A nyilatkozat felvétele tekintetében az ország területe.
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Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok

- személyazonosító okmányok,

- gyermek születési anyakönyvi kivonata és

- amennyiben volt, szülői felügyelet gyakorlásának 
rendezéséről szóló bírósági döntés vagy a gyámhivatalnál 
a szülői felügyelet gyakorlásának rendezéséről szóló 
megállapodást rögzítő jegyzőkönyv

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatatási 
díj

illetékmentes

Ügyintézési határidő soron kívüli

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

Gyámhatóságnál kizárólag személyesen



Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

Titkos  az  örökbefogadás,  ha  a  vér  szerinti  szülő  olyan  módon
járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadó
személyét  és  személyi  adatait  nem  ismeri,  vagy  ha  a  szülő
hozzájárulására e törvény szerint nincs szükség. 

A hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek születése előtt is meg lehet
tenni.  A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek születésétől
számított hat héten belül - a gyermeknek a szülő vagy a gyermek
más  hozzátartozója  által  történő  nevelése  érdekében  -
visszavonhatja.  A  visszavonás  lehetőségére  a  szülőt
figyelmeztetni  kell.  A szülő felügyeleti  joga a gyermek hathetes
életkorának betöltésével szűnik meg. 

Ha  a  gyermek  a  hatodik  életévét  betöltötte  vagy  egészségileg
károsodott,  a hozzájáruló nyilatkozat  érvényességéhez a kijelölt
gyámhivatal  jóváhagyása  szükséges.  A  szülői  felügyeleti  jog
megszűnését a kijelölt gyámhivatal állapítja meg.

Titkos örökbefogadás esetén a szülő az örökbefogadásról  nem
kap  értesítést  és  az  örökbefogadásról  hozott  határozat  ellen
jogorvoslattal  nem  élhet.  Titkos  örökbefogadás  esetén  a  vér
szerinti  szülő  és  az  örökbefogadó  szülő  egymás  természetes
személyazonosító adatairól nem kap tájékoztatást.

Megszűnik  a  szülői  felügyeleti  jog  a  szülőnek  a  gyermek
örökbefogadásához adott  hozzájárulásával,  vagy ha a gyermek
örökbefogadásához  a  szülő  a  gyermek  hathetes  korát
megelőzően járult hozzá, a gyermek hathetes korának elérésekor,
kivéve, ha a szülő a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonta.

A  kijelölt  gyámhivatal  a  szülő  hozzájáruló  nyilatkozatának
jóváhagyását  a  hatodik  életévét  betöltött  vagy  egészségileg
károsodott  gyermek  örökbefogadásához  akkor  tagadhatja  meg,
ha a gyermek örökbefogadására életkora, egészségi károsodása
vagy  egyéb  körülmény,  így  különösen  a  másik  szülő
örökbefogadáshoz  való  hozzájárulásának  hiánya  miatt  nagy
valószínűséggel nem fog sor kerülni. 
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A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  szóló 1997.
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törvény (Ákr.)

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás ---

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről az Ákr. 
szabályai szerint

Ákr. alapján
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