
                                                                    Tájékoztató 

az Örökbefogadás utánkövetéséről 

TISZTELT ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ/K! 

 

A Polgári Törvénykönyv 4:131 § (2) örökbefogadással kapcsolatos rendelkezései a 
gyámhivatal által jogerős határozattal engedélyezett örökbefogadások esetén kötelezővé 
teszik az utánkövetés elrendelését másfél év időtartamra, mely önkéntesen öt évre 
meghosszabbítható.  

A kötelező utánkövetésre az örökebefogadó/k választása szerint a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat (TEGYESZ) vagy az utánkövetésre engedéllyel rendelkező 
civil szervezet rendelhető ki. 

Az utánkövetés elrendeléséről és a választott utánkövető szervezetről az örökbefogadást 
engedélyező határozatban a gyámhivatal rendelkezik. Az utánkövetésre kirendelt 
szervezet az együttműködés hiányát, azaz az utánkövetés végrehajthatatlanságát köteles a 
kirendelő gyámhivatalnak jelezni.  

Az utánkövetés Szakszolgálatunknál az alábbiak szerint történik: 

A jogerős határozat kézhezvételét követően az örökbefogadási tanácsadó tájékoztatja 
Önt/Önöket az utánkövetés első alkalmának lehetséges időpontjáról és helyszínéről.  

Az utánkövetést az örökbefogadási tanácsadó és az a pszichológus végzi, akiket Ön/Önök 
az örökbefogadás előkészítése során korábban már megismert/ek.  

Az utánkövetés célja az örökbefogadott gyermek családba történő beilleszkedésének, 
stabil identitástudata kialakulásának a megsegítése.  

Az utánkövetés egy segítő szándékú, támogató jellegű tanácsadás, nem a szülők 
vizsgáztatását vagy a szülői alkalmasság felülvizsgálatát jelenti. A szakemberek 
tájékozódnak a gyermek nevelésével és beilleszkedésével kapcsolatos tapasztalataikról, 
beszélgetnek a családtagokkal, tanácsot adnak a szülőknek az esetlegesen felmerülő 
nevelési nehézségekkel kapcsolatban. Egyben lehetőséget adnak Önnek/Önöknek arra is, 
hogy a gyermeke/ik nevelése kapcsán felmerülő kérdéseiket feltegyék, illetve 
megoszthassák az örökbefogadással kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A pszichológus 
a gyermek korának megfelelő játékos módszerek segítségével a gyermekkel is 
megismerkedik.  

Az utánkövetés az örökbefogadási tanácsadóval előre egyeztetett időpontban, az 
örökbefogadás jogerőre emelkedése után két időszakban történik – az örökbefogadás 
lezárását követően hat hónappal és másfél év múlva –, s akár több alkalomból is állhat. A 
találkozások a TEGYESZ erre a célra kialakított családbarát helyiségében, illetve külön 
kérésre az Ön/ök otthonában történnek. A találkozások résztvevői az örökbefogadó 



szülő/k és a családban nevelkedő minden kiskorú gyermek, valamint az öröbefogadási 
tanácsadó és a pszichológus. 

Igény esetén az örökbefogadó kérésére, külön szerződéssel a térítésmentes utánkövetés 
másfélévnél tovább is tarthat, de legfeljebb az örökbefogadás lezárását követő öt évig 
terjedhet ki. 

A hatodik hónap és a másfél év leteltét követően az utánkövetés tapasztalatairól az azt 
végző szakemberek a gyámhivatalt írásban tájékoztatják. A tájékoztató tartalmazza a 
találkozások során szerzett tapasztalatokat, valamint az Ön/ök által elmondottakat.  

Nagyban elősegítené az utánkövetés sikerét, ha a találkozókra magukkal hoznák az 
örökbefogadott gyermek orvosi-egészségügyi papírjait, óvodai és iskolai előmenetelét 
bemutató dokumentációit, alkotásokat, s nem utolsó sorban, a családi eseményekről, 
ünnepekről készült fotókat, és bármi mást, amit fontosnak gondolnak.  

Az utánkövetés sikeressége érdekében tanúsított együttműködésüket előre is tisztelettel 
köszönjük. 

Az Örökbefogadási Szolgálat munkatársai 
 


