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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 
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érvényes  személyazonosító  okmányok,  szülői  felügyelet
gyakorlásának  rendezéséről  szóló  bírósági  döntés  vagy  a
gyámhivatalnál  a  szülői  felügyelet  rendezéséről  szóló
megállapodást rögzítő jegyzőkönyv 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

személyesen átadott irat útján, postai úton, E-ügyintézési törvény
szerinti  elektronikus  úton,  kézbesítési  meghatalmazott  útján,
személyesen a Járási Hivatalnál

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők, valamint a szülő és a
gyermek között az életpálya kijelölésével és ezzel összefüggésben
a  gyermek  taníttatásával,  iskolájának  megválasztásával
kapcsolatban  felmerült  vitában  a  gyámhivatal  a  szülő  vagy  a
gyermek kérelmére dönt. A korlátozottan cselekvőképes gyermek a
kérelmét önállóan is előterjesztheti.

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény jelzi a gyámhivatalnak a
gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban
felmerült vitát, a gyámhivatal tájékoztatja a jogosultakat a kérelem
benyújtásának lehetőségéről.

A  gyámhivatalnak  az  eljárás  során  elsősorban  a  szülők  és  a
gyermek közötti megegyezésre kell törekednie.

Az eljárás során a gyámhivatal  vizsgálja  és mérlegeli  a gyermek
képességeit,  eddigi  tanulmányait  és  eredményeit,  valamint



egészségi  állapotát.  E  vizsgálata  során  ki  kell  kérni  a  nevelési
tanácsadó  vagy  a  gyermek  nevelési-oktatási  intézményének
véleményét,  továbbá  -  szükség  esetén  -  a  gyermek-  és
ifjúságpszichiátriai gondozó vagy a gyermek egészségi állapotának
megítélésére jogosult egészségügyi szolgáltató szakvéleményét.

(Az  eljárás  során  a  szülők,  a  cselekvőképességében  korlátozott
gyermek  és  az  ítélőképessége  birtokában  lévő  cselekvőképtelen
gyermek személyes meghallgatása szükséges.) 

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. 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
alapján


