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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;  külföldi  hatóság  által
kiállított  környezettanulmány;  iskolalátogatási  igazolás;  a  szülő
jövedelemigazolása;  befogadó  nyilatkozat  szülői  felügyelet
gyakorlásának rendezése ügyében született bírósági döntés

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,  elektronikus  úton,
kézbesítési meghatalmazott útján, személyesen a Járási Hivatalnál

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérheti a gyámhivatal
döntését a gyermek

- huzamos  időtartamú  külföldi  tartózkodási  helyének
kijelöléséről,  ha  a  gyermek  tanulmányok  folytatása,
munkavállalás vagy más hasonló célból önállóan vagy egyik
szülőjével távozik külföldre, vagy

- letelepedés  céljából  történő  külföldi  tartózkodási  helyének
kijelöléséről,  ha  a  gyermek  letelepedés  céljából  egyik
szülőjével külföldre távozik.

A külföldi tartózkodási hely kijelölését kérő szülőnek a kérelméhez
csatolnia kell azokat az okiratokat, így különösen a külföldi hatóság
által  kiállított  környezettanulmányt,  iskolalátogatási  igazolást,  a
szülő  jövedelemigazolását,  befogadó  nyilatkozatot,  amelyekből
megállapítható,  hogy  a  gyermek  nevelése,  tartása,  ellátása  és



tanulmányainak  folytatása  külföldön  biztosítva  van.  A
környezettanulmány beszerzéséről a szülő kérelmére a gyámhivatal
gondoskodik.  Ha  a  szülő  még  nem  kezdte  meg  külföldön  a
munkavégzést,  a  gyámhivatal  a  jövedelemigazolás  helyett
elfogadhatja a szülő nyilatkozatát a várható jövedelméről.

A vita elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli, hogy a gyermeknek
a különélő szülőjével való kapcsolattartását rendező bírósági vagy
gyámhivatali  határozat  végrehajtása  nemzetközi  szerződés  vagy
viszonosság hiányában biztosítható-e.

Ha a szülők a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésében
nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal tájékoztatja a feleket a
szülői  felügyeleti  jog  gyakorlásának  rendezése  iránti  bírósági
eljárás megindításának lehetőségéről.

A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő
külföldre távozása esetén a gyámhivatal 

- határozatában tájékoztatja a gyermek törvényes képviselőjét
a  lakcímváltozásra  vonatkozó  jogszabályban  előírt
bejelentési  kötelezettségéről,  a  tanköteles  tanuló
tanulmányainak  külföldön  történő  folytatására  vonatkozó
bejelentési  kötelezettségéről,  és  arról,  hogy  kérheti  a
kapcsolattartás megváltoztatását,

- határozatában  tájékoztatja  a  kapcsolattartásra  jogosult
szülőt  arról,  hogy  a  külföldre  költözést  követő  három
hónapon  belül  kérheti  a  gyámhivataltól  a  kapcsolattartás
rendezését,  megváltoztatását,  ha  a  gyermek  a  törvényes
képviselőjével  az  Európai  Unió  valamely  tagállamába
jogszerűen távozik.

A gyámhivatal a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről
szóló határozat rendelkező részét közli a családtámogatási ellátást
folyósító szervvel.

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

Életvitelszerűen  külföldön  tartózkodó  ügyfél  esetén  személyesen
megtett jognyilatkozatnak kell tekintetni a kép- és hangkapcsolatot
egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot.

Elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát vagy az
elektronikus  ügyintézést  biztosító  szerv  a  nyilatkozatát  vagy
döntését  (a  továbbiakban  együtt:  nyilatkozatát)  elektronikus  úton
teszi  meg.  Jogszabály  rendelkezhet  úgy,  hogy  az  elektronikus
kapcsolattartással  eleget  tesz  a  személyes  megjelenési
kötelezettséggel járó eljárási cselekmény teljesítésének is. 

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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
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Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
alapján


