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Hatáskörrel rendelkező szervezet Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Illetékesség

Nógrád megye területe

Nagykorú  örökbefogadott  esetén  az  illetékességet
lakóhelye,  ennek  hiányában  az  örökbefogadó  lakóhelye
határozza meg.

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

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok

- kérelem  minden  fél  vonatkozásában;  [egyoldalú
kérelem  esetén  (csak  az  örökbefogadók  vagy  az
örökbefogadott  kéri)  a  Bíróság  rendelkezik
hatáskörrel]

- érvényes személyazonosító okmányok

Ügyintézés illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díj

illetékmentes

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító irat (kérelem) 
benyújtásának módja

- személyesen átadott irat útján,

- postai úton,

- elektronikus úton,

- kézbesítési meghatalmazott útján,

- személyesen a kijelölt gyámhivatalnál

Alapvető eljárási szabályok, 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás

A  kijelölt  gyámhivatal  a  kérelem  beérkezését  követően
megvizsgálja  a  rendelkezésre  álló  iratokat,  beszerzi  az
örökbefogadáshoz,  esetleges  gyámsághoz  kapcsolódó



iratokat, tanúkat hallgat meg.

Az eljárásban a kijelölt gyámhivatal az örökbefogadók és az
örökbefogadotton  túl  meghallgatja  az  örökbefogadott  vér
szerinti  szüleit  is,  vizsgálja,  hogy  az  örökbefogadás
felbontása a kiskorú gyermek érdekében áll-e.

A kijelölt  gyámhivatal  a gyermeknek eseti  gyámot rendel,
mert  tárgyi  ügyben  az  örökbefogadó  nem  képviselheti  a
gyermeket érdekellentét következtében.

A  gyámhatóság  határozata  ellen  az  általános  szabályok
szerint kereset nyújtható be.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

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

A gyermekek védelméről  és gyámügyi  igazgatásról  szóló
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)

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

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(Kp.)

 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

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
http://www.njt.hu/
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