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H I R D E T É S

AZ EDDIGI KETTŐ HELYETT ÖT ÉVIG LESZ ÉRVÉNYES AZ ÖRÖKBEFOGADÁSI BIZONYLAT A TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS ÉRTELMÉBEN

Rövidebb út a gyermekotthontól a családig
A kicsi érdekeit fi gyelembe 
véve esetmenedzser döntheti 
el az örökbefogadási eljárást 
a nemrég megszavazott tör-
vény értelmében. Csép Éva 
Andrea szociális ügyekért 
felelős parlamenti képviselő 
az általa is kezdeményezett 
és kidolgozott jogszabály 
előnyeiről beszélt.
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F elgyorsítja az örökbefogadási 
folyamatot és csökkenti a bü-
rokráciát az a törvény, ame-

lyet a hét elején megszavazott a 
bukaresti képviselőház. Csép Éva 
Andrea szociális ügyekért felelős 
parlamenti képviselő a Székely-
hon megkeresésére elmondta, 
a legnehezebb eljárás eddig az 
volt, hogy a gyerek családjában 
negyedfokú rokonig meg kellett 
keresni a hozzátartozókat, és 
írásos beleegyezést kellett kérni 
tőlük, melyben lemondanak a 
gyerekről – ezzel pedig sok idő 
telt el. Ez most változott, nem kell 
negyedfokig megszerezni a le-
mondást. Az RMDSZ-es politikus 
hozzátette, harmadfokig pedig 

már akkor meg kell keresni a ro-
konokat, amikor a gyerek bekerül 
az állami rendszerbe. Rámuta-
tott, a gyerekjogi törvény előírja, 
hogy a védelmi rendszerben ho-
gyan védjük a gyereket, de most 
az esetmenedzsert – aki szociális 
asszisztens vagy pszichológus – be-
építették az örökbefogadási törvény-
be, felelőssége és feladata van. Ő 
az, aki követi a gyerek fejlődését, 
és aki a kicsi érdekeit fi gyelembe 
véve eldöntheti az örökbefogadá-
si eljárást.

Ez azt jelenti, hogy ha egy gye-
rek a szülő hibáján kívül került be 
az állami gondozási rendszerbe, 

de a szülő egy éven keresztül nem 
működik együtt a hatósággal, 
nem próbálja a kicsit visszainteg-
rálni a családba, nem látogatja, 
akkor az esetmenedzser elren-
delheti a gyerek örökbe fogad-
hatóvá nyilvánítását. Ha a szülő 
hibájából veszik el a családtól a 
gyereket, akkor fél év után elkez-
dődhet az örökbe fogadhatóvá 
nyilvánítási folyamat, ha a szülő 
nem tesz lépéseket ez idő alatt a 
változtatás érdekében, és nem 
működik együtt a hatósággal. 
Eddig nem volt meghatározva ez 
az időszak. Ha pedig 18 év fölötti 
szülőkről van szó, akik lemonda-

nak a szülői jogokról, 45 nap áll 
a rendelkezésükre, hogy vissza-
vonják a lemondást, ellenkező 
esetben örökbe fogadhatóvá válik 
a gyerek.

Ugyanakkor az új törvény értel-
mében a szülő 1700 lejes juttatást 
kap az összeszokási szabadság 
idejére, ha kétévesnél nagyobb 
gyereket fogad örökbe. Mint is-
meretes, két év alatti gyereknél az 
egyik szülő jogosult a gyerekne-
velési juttatásra. Az új módosítás 
értelmében a kétévesnél idősebb 
gyereket örökbe fogadó szülő is 
megkapja erre az egy év összeszo-
kási időre ugyanazokat a juttatá-
sokat, mint a gyesen lévő szülők, 
vagyis 85 százalékát az elmúlt egy 
év átlagjövedelmének. Ezen kívül 
az örökbe fogadó szülő  juttatást 
kap a fogyatékkal élő, nehezen 
örökbe fogadható gyerekek után 
– mondta az általa is kezdemé-
nyezett és kidolgozott jogszabály-
ról a képviselő.

Romániában jelenleg ötven-
ezer kiskorú van nyilvántartás-
ba véve állami gondozottként, s 
3500–3700 között mozog azok-
nak a száma, akiket már örökbe 
lehet fogadni. Ahhoz, hogy valaki 
örökbe fogadó szülővé váljon, el 
kell nyernie az örökbefogadói bi-
zonylatot, amely jelenleg két évre 

érvényes, ha a szülők nem kapnak 
addig gyereket, meg kell újítani. A 
módosítás értelmében az örökbe-
fogadási bizonylat ezután öt évig 
lesz érvényes. Ezt megelőzi a szü-
lői adottságokat felmérő eljárás: 
pszichológusokkal, munkaadó-
val, szomszédokkal való beszél-
getés, szociális ankét készítése, 
kérdőívek kitöltése, tanfolyamon 
való részvétel. A módosítások kö-
vetkeztében az eljárás magyarul is 
kérhető, nemcsak románul.

A nemzetközi örökbefogadás-
nál megmaradtak ugyanazok a 
feltételek: amennyiben külföldön 
élő rokon van, a negyedfokú ro-
koni viszonyig jogosult a Románi-
ában élő gyerek örökbefogadásá-
ra. Abban az esetben is jogosult, 
ha a szülőpárból az egyik román 
állampolgársággal rendelkezik, 
vagy ha az illető személynek a 
férje vagy felesége fogadja örökbe 
a gyereket. Nemcsak családok, de 
egyedülálló személyek is fogad-
hatnak örökbe gyereket – muta-
tott rá Csép Éva Andrea. A módo-
sított törvény az elnökhöz kerül 
kihirdetésre, és miután megje-
lent a Hivatalos Közlönyben 120 
napon belül lép érvénybe, mert 
ennyi idő alatt a szaktárcának 
kötelezően ki kell dolgoznia rá a 
módszertant.

Közel négyezer állami gondozott gyerek vár örökbefogadásra 

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ




