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Illetékesség

 

Az  eljárásra  az  a  gyámhatóság  illetékes,  amelynek  területén  a
gyermek  szülői  felügyeletet  gyakorló  szülőjének  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.

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság
illetékességét  az  utolsó  ismert  hazai  lakóhely  vagy  tartózkodási
hely  határozza  meg,  ennek  hiányában  az  eljárásra  a
gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladatkörében  eljáró  Budapest
Főváros Kormányhivatala illetékes.

Ügyintézés helye
Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

 

Érvényes személyazonosító okmányok.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes. Az eseti gyámot - a természetben
nyújtott  családi  pótléknak  a  gyermek  szükségleteire  történő
felhasználására kirendelt eseti gyám kivételével - tevékenységéért
munkadíj  illeti  meg.  A  munkadíj  mértékét  az  eseti  gyám
felmentéséről határozatot hozó gyámhivatal állapítja meg az eseti
gyám munkateljesítményének figyelembevételével. 

Az  eseti  gyám  munkadíjának  összegét  -  a  Gyvt.  133/A.  §  (6)
bekezdésében foglalt kivétellel - a gyámhivatal az öregségi nyugdíj
mindenkori  legkisebb  összegének  százszorosát  meghaladó
vagyonnal rendelkező gyermek vagyonának terhére állapítja meg,
feltéve,  hogy  ezzel  nem  veszélyezteti  a  vagyonnal  rendelkező
gyermek lakhatási és megélhetési feltételeit. Ennek hiányában a díj
megfizetése a gyámhivatal székhelye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal feladata.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) 133/A. § (6) bekezdése alapján: A más
szerv  eljárásában  történő  képviseletre  kirendelt  eseti  gyám
munkadíját és költségeit - a (11) bekezdésben foglaltak kivételével -
a kirendelést kérelmező szerv fizeti meg. A (11) bekezdés alapján:
Az eseti gyám munkadíját és költségeit a gyámhatóság fizeti meg,



ha az hagyatéki eljárásban vagy bírósági végrehajtási  eljárásban
merült fel és e költség másra át nem hárítható.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

Postai  úton,  elektronikus  úton,  személyesen  átadott  irat  útján,
kézbesítési  meghatalmazott  útján  vagy  személyesen  a  Járási
Hivatalnál. (írásban vagy személyesen)

A szülő eseti gyám kirendelése céljából köteles a gyámhatóságnak
késedelem  nélkül  bejelenteni,  ha  érdekellentét  miatt  az  ügyben
nem járhat el.

Ügyfél  kérelme esetén: a kérelemhez csatolni  kell  az eseti gyám
kirendelését  megalapozó  dokumentumokat  (pl.  adásvételi
szerződés)

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A  gyámhivatal  kérelemre  vagy  hivatalból  eseti  gyámot  rendel  a
kiskorú gyermek részére, ha a törvényes képviselő jogszabály vagy
a  gyámhatóság  rendelkezése  folytán,  érdekellentét  vagy  más
tényleges akadály miatt nem járhat el.  Az eseti gyám az ügyben
olyan jogkörrel jár el, mint a gyám. A gyám jogköre nem terjed ki
azokra az ügyekre, amelyeknek ellátására eseti gyámot rendeltek.

Eseti gyámot kell rendelni,  

 ha  a  szülő  nem  képviselheti  a  gyermekét  egy  olyan
ügyben,  amelyben  ő  maga,  házastársa,  élettársa,
egyenesági rokona vagy az ő törvényes képviselete alatt
álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű fél;

 Ha a gyermek törvényes képviselete nem biztosított, de
az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá válásához a
feltételek  egyébként  fennállnak,  a  nyilatkozatot  felvevő
szerv, személy [Ptk. 4:102. § (1) bekezdése] eseti gyám
kirendelése iránt megkeresi az illetékes gyámhivatalt.

 az  apai  elismerő  nyilatkozathoz  szükséges  törvényes
képviselői  hozzájárulás  megadása  érdekében,  ha  az
anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn;

 a  származási  per  megindításához  –  a  települési
önkormányzat  jegyzője  vagy  más  szerv,  személy
megkeresése  alapján  –  a  gyermek  törvényes
képviseletének  ellátására,  ha  a  perben  gyermeke
törvényes képviselőjeként  az  anya nem járhat  el,  vagy
nem kíván eljárni. 

 ha  az  anya  által  indított  apaság  megállapítása  iránti
perben  a  gyermek  nem  az  anya  pertársa,  a  pert  az
anyának a gyermek ellen is meg kell indítania, ebben az
esetben a gyermek képviseletének céljából; 

 az örökbefogadás felbontására irányuló eljárás során, az
örökbefogadott törvényes képviselete céljából; 

 a bíróság megkeresése alapján, ha a kiskorú tanú és a
törvényes képviselője között érdekellentét van;

 családi  pótlék  természetbeni  formában történő nyújtása
esetén

Az  eseti  gyám  a  gyámhivatal  kirendelő  határozatában



meghatározott ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a gyám. Az eseti
gyám  köteles  az  ítélőképessége  birtokában  lévő  gyermek
véleményét  megismerni  és  azt  a gyermek korára  és érettségére
tekintettel figyelembe venni tevékenysége ellátása során.

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

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
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