
Családbafogadás

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Illetékesség

Az  eljárásra  az  a  gyámhivatal  illetékes,  amelynek  területén  a
gyermek  szülői  felügyeletet  gyakorló  szülőjének,  gyámjának  a
lakóhelye található. 

Ha  a  szülői  felügyelet  gyakorlására  jogosult  szülők  lakóhelye
különböző  gyámhatóságok  illetékességi  területen  található,  a
gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.

Ha  a  gyermek  lakóhelye  egyik  szülőjének  lakóhelyével  sem
azonos,  az a gyámhatóság jár  el,  amelynek területén az anya
lakóhelye található.

Lakóhely hiányában a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási
hely határozza meg.

A  lakcím  megállapítása  szempontjából  a  személyiadat-  és
lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok

- személyazonosító okmányok
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- amennyiben  volt,  szülői  felügyelet  gyakorlásának

rendezéséről szóló bírósági döntés vagy a gyámhivatalnál
a  szülői  felügyelet  gyakorlásának  rendezéséről  szóló
megállapodást rögzítő jegyzőkönyv

- leendő gyám jövedelemigazolása

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

Személyesen a Járási Hivatalnál.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A  szülői  felügyeletet  közösen  gyakorló  szülők  vagy  a  szülői
felügyeletet  gyakorló szülő kérelmére -  a különélő  másik  szülő
meghallgatásával - a gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a
szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok
miatt  a gyermeket  más,  általa  megnevezett  család átmenetileg
befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás
a gyermek érdekében áll.

A gyámhatóság a családbafogadáshoz akkor járul  hozzá,  ha a
családba  fogadó  szülő  személyisége  és  körülményei  alapján
alkalmas  a  gyermek  gondozására,  nevelésére,  a  gyámság
ellátására, és e feladatok ellátását maga is vállalja.

A családba fogadó szülőt vagy szülőket a gyámhatóság gyámul
rendeli.

A  családbafogadás  ideje  alatt  a  szülő  szülői  felügyeleti  joga
szünetel.

A  szülőt  megilleti  a  kapcsolattartás  joga  és  a  gyermek  sorsát



érintő lényeges kérdésekben való együttes döntési jog.

Különösen  indokolt  esetben  a  gyámhatóság  a  szülőt
feljogosíthatja a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyében a
törvényes képviselet jogával.

A családbafogadás a szülő tartási kötelezettségét nem érinti.

A  családbafogadás  feltételeinek  fennállását  a  gyámhatóság
évente felülvizsgálja.

A családbafogadást a gyámhatóság megszünteti, ha azt a szülő
vagy a családba fogadó szülő kéri, vagy ha annak fenntartása a
gyermek fejlődését veszélyezteti.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

A  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-  és  hatáskörök
ellátásáról,  valamint  a  gyámhatóság  szervezetéről  és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet.

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

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény 

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

Nincs

Időpontfoglalás

 
Nem szükséges

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL
törvény alapján 


