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Illetékesség

A  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat  –  és  hatáskörök
ellátásáról,  valamint  a  gyámhatóság  szervezetéről  és
illetékességéről  331/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  23.  §  (13)
bekezdés:

A  védelembe  vételi  eljárás  lefolytatására  illetékes  gyámhivatal
intézkedik  a  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő
nyújtásáról,  valamint  a  családi  pótlék  szüneteltetésének
felülvizsgálatáról.

A  gyermek  tényleges  tartózkodási  helye  szerint  illetékes
gyámhivatal - elrendeli  a gyermek védelembe vételét, és dönt a
védelembe vételhez kapcsolódó kérdésekről, a felülvizsgálatról, a
megelőző pártfogással kapcsolatos kérdésekről, és az erről szóló
határozatát haladéktalanul közli a 21. § szerinti gyámhivatallal.
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- nevelési-oktatási intézmény véleménye
- a család- és gyermekjóléti központ javaslata (16. életévét 

be nem töltött, védelembe vétel hatálya alatt nem álló 
gyermek esetében)

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
A jelzés beérkezését követően.

Felülvizsgálat (hivatalból) 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

A jelzését követően hivatalból indul.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A nevelési-oktatási  intézmény vezetője a mulasztás igazolására
előírt határidő lejártát követően haladéktalanul jelzi a védelembe
vételi  eljárás  lefolytatására  illetékes  gyámhivatalnak,  ha  a
gyermek  igazolatlanul  mulasztott  óvodai  nevelési  napjainak  a
száma az adott  óvodai  nevelési  évben elérte a húszat,  vagy a
gyermek  (fiatal  felnőtt)  igazolatlanul  mulasztott  kötelező  tanórai
foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet.
Kiskorú  esetén  a  jelzéssel  egyidejűleg  a  nevelési-oktatási
intézmény  vezetője  megküldi  a  gyámhivatalnak  az  óvodai
nevelésben való részvételi kötelezettség vagy a tankötelezettség,
az  iskolalátogatási  kötelezettség  nem  teljesítésének  okait  és  e
kötelezettségek  teljesítésének  előmozdítására  vonatkozó
javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét. 

A  gyámhivatal  a  nevelési-oktatási  intézmény  vezetőjének  (1)
bekezdés szerinti jelzése alapján, a jelzés beérkezését követően

a) nevelőszülőnél  vagy  gyermekotthonban  elhelyezett  gyermek



esetén  megküldi  a  jelzést  a  gyermekvédelmi  szakszolgálat
számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai
segítése, ellenőrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, 

       ba) 16. életévét be nem töltött, védelembe nem vett gyermek
esetében hivatalból megindítja az eljárást a gyermek védelembe
vétele iránt, 

        bb) a 16. életévét betöltött kiskorú esetében megkeresi a
család- és gyermekjóléti központot, hogy vegye fel a kapcsolatot a
családdal,  nyújtson  tájékoztatást  a  családi  pótlék  ismételt
folyósításához szükséges feltételekről, és jelezze, ha a gyermek
érdekében  gyámhatósági  intézkedést  tart  szükségesnek,
figyelemmel  a  nevelési-oktatási  intézmény  igazgatójának  (1)
bekezdés  szerinti  írásbeli  véleményében  foglalt  problémákra és
javaslatokra is.

A gyámhivatal a (2) bekezdés a) pontja alá nem tartozó esetben -
feltéve, hogy a családi pótlék jogosultja nem a szociális intézmény
vezetője,  büntetés-végrehajtási  intézet  parancsnoka  vagy  a
javítóintézet  igazgatója  -  a  nevelési-oktatási  intézmény vezetője
levélben kezdeményezi a családtámogatási feladatkörében eljáró
kormányhivatalnál  a  családi  pótlék  szüneteltetését  elrendelő
eljárás megindítását. 

A  gyámhivatal  már  fennálló  védelembe  vétel  esetén  a
családtámogatási  feladatkörében  eljáró  kormányhivatalnak  a
családi  pótlék  szüneteltetését  elrendelő  véglegessé  vált
döntéséről  értesíti  a  család-  és  gyermekjóléti  központot,
egyidejűleg  felhívja  az  egyéni  gondozási-nevelési  terv
felülvizsgálatára  és  annak  harminc  napon  belül  történő
megküldésére. A családi pótlék szüneteltetésével érintett gyermek
egyéni  gondozási-nevelési  tervének  tartalmaznia  kell  az  óvodai
nevelésben  való  részvételi  kötelezettség,  tankötelezettség,
iskolalátogatási  kötelezettség  teljesítésének  előmozdítása
érdekében  szükséges  feladatokat,  így  különösen  a  nevelési-
oktatási  intézményben  igénybe  vehető,  a  gyermeknek  a
felzárkóztatását célzó foglalkozásokon, fejlesztő foglalkoztatáson,
képesség-kibontakoztató  felkészítésen  való  részvételének
biztosítására irányuló intézkedéseket. 

A gyámhivatal a családi pótlék szüneteltetése szükségességének
felülvizsgálata  során  tájékoztatást  kér  a  nevelési-oktatási
intézmény vezetőjétől arról, hogy

a) a felülvizsgálattal  érintett  időszakban a gyermek hány óvodai
nevelési  napot  mulasztott  igazolatlanul,  vagy  a  gyermek  (fiatal
felnőtt) hány kötelező tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul,
és

b) a nevelési-oktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette
elő a védelembe vett gyermek óvodai nevelésében való részvételi
kötelezettségének  vagy  iskolalátogatási  kötelezettségének
teljesítését.

Az  első  felülvizsgálattal  érintett  időszak  kezdő  napja  a
szüneteltetést elrendelő döntés véglegessé válását követő hónap



első napja vagy a tárgyév szeptember 1-je,  ha a szüneteltetést
elrendelő  döntés  véglegessé  válásának  hónapja  a  tárgyév
májusa,  júniusa  vagy  júliusa,  ezen  alkalmazásában  az  utolsó
felülvizsgálattól  számított  egy hónapot  az utolsó felülvizsgálattal
érintett időszak utolsó napját követő naptól kell számítani.

Ha  a  gyámhatóság  a  felülvizsgálati  eljárás  eredményeként  azt
állapítja  meg,  hogy  a  gyermek  (fiatal  felnőtt)  a  felülvizsgálattal
érintett  időszakban háromnál több óvodai  nevelési  napot,  illetve
ötnél több kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul

a) mulasztott,  egyidejűleg  megállapítja,  hogy  a  családi  pótlék
szüneteltetése megszüntetéséhez szükséges feltétel nem áll fenn,

b) nem mulasztott, kezdeményezi a családtámogatási feladatokat
ellátó  hatóságnál  a  családi  pótlék  szüneteltetésének
megszüntetését.

A gyámhivatal a felülvizsgálati eljárás során hozott határozatáról –
védelembe  vett  gyermek  esetén  –  tájékoztatja  a  család-  és
gyermekjóléti központot.

A  családi  pótlék  szüneteltetésének  megszüntetését  követően  a
védelembe  vétel  legalább  a  szüneteltetés  időtartamával
megegyező ideig, legfeljebb a gyermek 16 éves életkorát követő
első felülvizsgálatig fenn kell tartani.

Ezt követően a védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásáig
csak akkor tartható fenn, ha attól eredmény várható.
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