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Bár továbbra is rögös út vezet 
az örökbefogadásig, néha 
éppen az információhiány a 
legnagyobb akadály.

 » ANTAL ERIKA

Egyre többen szeretnének gyere-
ket örökbe fogadni, de sok pár a 
hosszas eljárási procedúra miatt 

mégsem vág bele. Kevesen tudják, 
hogy egy korábbi törvénymódosítás 
révén csökkent a várakozási idő, így 
arra biztatják az érdekelteket a szak-
emberek, hogy merjenek kérdezni, 
mert az információhiány is akadá-
lyát képezheti annak, hogy egy csa-
lád örökbe fogadott gyerekkel egé-
szüljön ki.

Egy család, egy házaspár vagy 
egy egyedülálló felnőtt örökbe foga-
dó szülővé válásának a feltételeiről 
legutóbb a Maros Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóságon 
számoltak be. Ha valaki elhatároz-
ta, hogy örökbe fogad egy gyereket, 
annak egy típusnyomtatványt kell 
kitöltenie – és benyújtania az igaz-
gatóságon –, amelyben egy mondat-
ban azt is meg kell indokolnia, miért 
szeretne gyereket adoptálni. Ezt kö-
vetően tájékoztatást kap arról, hogy 
milyen iratokat kell tartalmaznia az 
iratcsomónak, amely az örökbefoga-
dói státus kérvényezéséhez szüksé-
ges: személyi igazolvány és születési 
bizonyítvány, illetve házassági levél 
másolata, közjegyző előtt tett nyilat-
kozat arról, hogy az országban lakik, 
lakhatási bizonylat, jövedelem- és 
egészségügyi igazolás. Azoknak az 
iratait is mellékelni kell, akikkel 
együtt lakik a család, valamint egy 
bizonylatot arról, hogy az örökbe 
fogadó szülő nincs eltiltva szülői mi-
nőségének a gyakorlásától, továbbá 
szükséges egy nyilatkozat is arról, 
hogy az illető milyen nemű, korú 
gyereket szeretne örökbe fogadni.

Először csak fotón, kisfi lmen 
láthatják a gyermeket
A családnak előbb fényképet, 
kisfi lmet és egy leírást mutatnak 
a gyerekről, akit az örökbefoga-
dói státussal rendelkező igénylő 
elvárásai alapján választanak ki. 
Amennyiben a család személyesen 
is szeretné megismerni a gyereket, 
egy találkozást szerveznek a gyerek 
életterében. Ha továbbra is szeret-
nének kapcsolatban maradni vele, 
akkor további találkozók, ismerke-
dések következnek, majd egy hosz-
szabb időszakra, 90 napra magával 
is viheti a család, hogy leendő ott-
honával, a család többi tagjával is 
megismerkedhessen a gyerek.

Az örökbefogadó nem válogathat 
a végteleségig: összesen öt gyerek-
kel találkozhat, ha egyik sem „felel 
meg”, akkor a rendszer blokkolja 
az igénylést. „Ha az első, második, 
harmadik, negyedik és ötödik gye-
rek sem tetszik, akkor feltehetően 
az illetővel van valami probléma” 
– véli Miklea Hajnal, a Maros Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság vezetője. Az örökbefo-
gadásról a végső döntést a bíróság 
hozza meg, amely kimondja, hogy 

a gyerek ezentúl az őt befogadó csa-
ládhoz vagy személyhez tartozik, 
és a jövőben annak nevét viseli. Az 
örökbe fogadott gyereket, annak 
fejlődését, új családjába történő 
beilleszkedését pszichológus kíséri 
fi gyelemmel két éven keresztül. Ez 
azt jelenti, hogy rendszeres látoga-
tásokat tesz a családnál, elbeszélget 
a szülőkkel is, nemcsak a gyerekkel, 
és jelentést ír a tapasztaltakról.

„Barátságosabb” törvényre 
van szükség
Csép Éva Andrea parlamenti képvi-
selő szeretné, ha változtatnának az 
örökbefogadási törvényen. „Az el-
sődleges feladat az örökbefogadási 
folyamat során tapasztalt bürokrácia 
visszaszorítása. Továbbá úgy kell 
módosítani a törvényt, hogy a gyer-
meknevelési szabadsághoz hason-
lóan számítson bele a munkaévekbe 
az összeszokási szabadság is, vala-
mint az ez időre kapott juttatás is le-
gyen egyenrangú a gyermeknevelési 
szabadság ideje alatt kapott támo-

gatással. Ugyanakkor csökkenteni 
kell a felkészítők túlzott számát és a 
folyamatos hivatalos ellenőrzéseket, 
hiszen sok kellemetlen pillanatot 
okoz mind az örökbe fogadott gyer-
meknek, mind pedig a szülőnek” 
– indokolta a politikus a törvény mó-
dosításának a szükségességét.

Egyébként a tapasztalatok sze-
rint az örökbefogadásra várók kö-
zül legtöbben 2 éves kor alatti gye-
reket vennének magukhoz, illetve 
még ennél is kisebbet. Ez főként 
azokra jellemző, akiknek nem le-
het saját gyerekük: ők is szeretnék 
átélni az anyaság, illetve a szülővé 
válás minden pillanatát. A jelenle-
gi törvény értelmében 14 éves korig 
lehet örökbe fogadni egy gyereket 
– a törvénymódosítással azt is sze-
retnék elérni, hogy a korhatárt 18 
évre növeljék.

Országosan ezernél is több az örök-
befogadásra váró gyerekek száma. 
Maros megyében jelenleg 164 jobb 
sorsban bízó gyerekeket tartanak 
nyilván. Köztük vannak a nehezen 
örökbe adható gyerekek is – mond-
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Útmutató az örökbefogadáshoz
ta Miklea Hajnal. 2017-ben Maros 
megyében 40, 2018-ban 37 gyereket 
fogadtak örökbe. Idén 18 család vár 
arra, hogy adoptálhasson egy kis-
korút. Hargita megyében lényege-
sen kisebb az adoptálható gyerekek 
száma, az örökbefogadásra váró 
pároké viszont nagyobb. Amint azt 
a Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságon érdek-
lődve megtudtuk, jelenleg 49 adop-
tálható gyerek van a megyében, 30 
család vár örökbefogadásra és 3 
család esetében zajlik a felmérés az 
örökbefogadáshoz szükséges szülői 
tanúsítvány kiállítása érdekében. 
2017-ben 26, míg 2018-ban 22 gyere-
ket fogadtak örökbe Hargita megyé-
ben – tájékoztatott Péter Veronika, 
az igazgatóság munkatársa.

A 2016-os jogszabály-
módosításról
Az örökbefogadást a 2004-ben elfo-
gadott, 273-as számú törvény sza-
bályozza, amelyet az elmúlt évek 
során több alkalommal módosí-

tottak. A módosítások révén jelen-
tősen lerövidültek az ügyintézési 
határidők annak érdekében, hogy 
ne kelljen évekig várni egy elha-
gyott gyermek örökbefogadására. 
Ennek értelmében egy évről fél 
évre rövidítették le azt az időt, mi-
alatt az igazgatóság szakemberei 
kötelesek felkutatni az árvaházban 
élő gyermekek szüleit, vérrokonait. 
A bíróságnak kötelessége 15 nap 
alatt kitűzni a gyermek ügyének 
tárgyalását. Az eljárás szerint ah-
hoz, hogy egy gyermek adoptálha-
tó legyen, a bíróságnak ezt ki kell 
mondania. Korábban megtörtént 
már, hogy több hónap is eltelt, 
amíg a bíróság napirendre tűzte a 
tárgyalást. Most az iratok benyúj-
tásától számítva fél hónap áll az 
ítélőszék rendelkezésére. Az új jog-
szabály kimondja, hogy amennyi-
ben a bíróságra beidézett szülők 
nem jelennek meg az első két tár-
gyaláson, a bíró megállapíthatja, 
hogy nem érdeklődnek gyermekük 
iránt, ezért megvonják tőlük szülői 
jogaikat.

 » A módo-
sítások révén 
jelentősen 
lerövidültek 
az ügyintézési 
határidők annak 
érdekében, hogy 
ne kelljen évekig 
várni egy elha-
gyott gyermek 
örökbefogadá-
sára.

 » Ha a család 
az első lépés 
után kapcso-
latban szeretne 
maradni a gyer-
mekkel, akkor to-
vábbi találkozók, 
ismerkedések 
következnek, 
majd 90 napra 
magukkal is 
vihetik, hogy a 
gyerek megis-
merkedhessen 
leendő ottho-
nával, a család 
többi tagjával is.

Kopogtatnak. Maros megyében jelenleg 18 család vár arra, hogy örökbe fogadhasson egy kiskorút

Kudarcos MPP–
RMDSZ-tárgyalások

Nem száll be az aláírásgyűjtésbe, és 
nem kampányol az RMDSZ EP-je-

löltlistája mellett a Magyar Polgári 
Párt (MPP), miután nem sikerült meg-
állapodnia a szövetséggel az európai 
parlamenti választásokon való együtt-
működésről. A két alakulat – amely 
2014-ben kötött először együttműkö-
dési megállapodást, ennek nyomán 
az MPP két képviselőt juttatott a 
bukaresti törvényhozásba az RMDSZ 
színeiben – vezetősége másodjára ült 
tárgyalóasztalhoz tegnap a májusi 
uniós megmérettetés kapcsán, ám 
nem tudtak megállapodni. Az RMDSZ 
ugyanis nemcsak azt utasította el, 
hogy adja át jelöltlistáján a befutó-
nak tekintett első két hely egyikét az 
MPP-nek, de elhárította a polgáriak 
legutóbbi, az erdélyi magyar koalíciós 
lista létrehozására tett javaslatát is.

Mezei János MPP-elnök a kudarcba 
fulladt kolozsvári megbeszélés után 
bejelentette: pártja elnöksége úgy 
döntött, az alakulat nem állít jelöltet 
az RMDSZ listájának valamely nem 
befutónak számító helyére, továbbá 
nem vesz részt a választásokon való 
induláshoz szükséges aláírások 
összegyűjtésében, és a kampányból is 
kimarad. Ennek ellenére arra biz-
tatja a romániai magyarságot, hogy 
mindenki éljen szavazati jogával, 
vegyen részt a májusi választásokon, 
és „az összmagyarság jövőjét tartva 
szem előtt, bölcs döntés után adja le 
voksát”. Mezei úgy véli, az RMDSZ 
EP-jelöltlistája nem tükrözi a románi-
ai magyarság valódi igényét, és úgy 
tűnik, a szövetség elzárkózik attól, 
hogy a támogatói körén kívülieknek is 
lehetőséget adjon akaratuk érvénye-
sítésére. Holott a politikus szerint a 
koalícióval azokat is megmozgatná az 
erdélyi EP-lista, akik nem szimpatizál-
nak az RMDSZ-szel.

„Sajnáljuk, hogy az RMDSZ elutasí-
totta a koalícióra vonatkozó javasla-
tunkat. Ezzel az volt a célunk, hogy 
maximáljuk az erdélyi szavazatokat, 
a lehető leghatékonyabban járuljunk 
hozzá a magyar kormány által indít-
ványozott Kárpát-medencei nemzeti 
összefogás sikeréhez” – idézte a 
pártelnököt az MPP közleménye. Az 
MPP legutóbbi, „visszautasíthatatlan 
ajánlatnak” nevezett javaslata egyéb-
ként egybecseng az Erdélyi Magyar 
Néppárt által szorgalmazott összerdé-
lyi választási együttműködéssel.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 
tegnapi egyeztetés után a két alakulat 
2014-ben elindított együttműködésé-
nek a folytatását hangsúlyozta. Hoz-
zátette: azt javasolták, hogy az MPP 
ne befutóhelyre javasoljon jelölteket 
az RMDSZ listájára. „A listát nyitva 
tartjuk 48 órával a leadási határidő 
előttig. Ha a magyar ügyet úgy is 
kívánják erősíteni, hogy mégis valaki 
feljön a listára, akkor ennek meglesz 
a lehetősége” – fogalmazott az elnök. 
Az MTI kérdésére Kelemen Hunor úgy 
vélekedett, hogy a szövetség számára 
maga az RMDSZ–MPP-együttműkö-
dés a koalíció, és ez sokkal erősebb, 
mint egy esetleges bejegyzett válasz-
tási koalíció. Azt is hozzátette, hogy 
az RMDSZ különböző döntéshozó 
testületei sem fogadnák el, hogy a 
szövetség harminc év után feladja 
önálló identitását. „Ha valaki azt hi-
szi, hogy ezt megszavazza az RMDSZ 
egyik vagy másik testülete, az nem 
ismeri eléggé a szervezetet” – fogal-
mazott az elnök. (Krónika)




