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Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Illetékesség Nógrád megye területe

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

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok

Kérelem,  kapcsolattartási  napló,  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

Az eljárás a nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi gyámjának
kérelmére  vagy  hivatalból  (gyermekvédelmi  szakszolgálat,
gyermeket  gondozó  intézmény,  vagy  a  gyermekjogi  képviselő
kezdeményezésére, illetve a gyermek nevelésbe vétele ügyében
eljárni illetékes gyámhivatal jelzésére) indul.

A kijelölt gyámhivatal a nevelésbe vett gyermeket legfeljebb négy
évre  örökbefogadhatónak  nyilváníthatja,  ha  a  szülő  szülői
felügyeleti joga nem szűnt meg, és 

- a szülő a gyermekkel önhibájából nyolc hónapja nem tart
rendszeres kapcsolatot és életvitelén, körülményein nem
változtat;

- a  szülő  a  gyermekkel  három  hónapon  át  semmilyen
formában  nem  tart  kapcsolatot  és  életvitelén,
körülményein nem változtat;



- a szülő a lakó- vagy tartózkodási helyét az új lakó- vagy
tartózkodási helye megjelölése nélkül megváltoztatta, és
az  annak  felderítésére  irányuló  intézkedések  három
hónapon belül nem vezetnek eredményre.

A szülőt  az örökbefogadhatóvá nyilvánítás jogkövetkezményére
az ideiglenes hatályú elhelyezést és a nevelésbe vételt elrendelő
határozatban figyelmeztetni kell. 

A  kijelölt  gyámhivatal  az  örökbefogadhatónak  nyilvánítás  előtt
köteles kikérni a következő szervek, személyek véleményét:

- család-  és  gyermekjóléti  szolgálat,  család-  és
gyermekjóléti központ;

- gyermekjóléti szakszolgálat;

- gyermekvédelmi gyám, gyermeket gondozó intézmény;

- gyermekotthon, nevelőszülői hálózat működtetője.

Az  eljárás  során  meg  kell  hallgatni  a  szülőt  (amennyiben  az
örökbefogadhatóvá nyilvánítás indoka a kapcsolattartás hiánya),
a  gyermekvédelmi  gyámot,  a  nevelőszülőt  vagy  a  gyermeket
gondozó gyermekotthoni alkalmazottat. 

Amennyiben  az  örökbefogadhatóvá  nyilvánítás  indoka  a
kapcsolattartás hiánya, úgy környezettanulmányt kell készíteni.

A  kijelölt  gyámhivatal  az  örökbefogadhatónak  nyilvánítással,
annak meghosszabbításával egyidejűleg a szülő kapcsolattartási
jogát szünetelteti. 

A kijelölt gyámhivatal határozatban dönt az örökbefogadhatónak
nyilvánításról. A határozat hatálya indokolt esetben legfeljebb két
évvel  meghosszabbítható,  ha  reális  esély  van  a  gyermek
örökbefogadására,  illetve  meghosszabbodik,  ha  az
örökbefogadhatóvá  nyilvánítás  időtartama  a  gyermek
örökbefogadásának  engedélyezése  iránti  eljárás  végleges
döntéssel történő befejezése során telik le. 

Az  örökbefogadhatónak  nyilvánító  határozat  ellen  az  általános
szabályok szerint kereset nyújtható be.
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ellátásáról,  valamint  a  gyámhatóság  szervezetéről  és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyár.)
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