
Családbafogadás  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)  

- születési anyakönyvi kivonat adattartalma,  

- a gyámrendelés alapjául szolgáló okiratok  

- családbafogadó gyám jövedelmének igazolása, lakóhelyén készített 

környezettanulmány,  

- vagyonleltár.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs  

 

Az ügyintézés határideje:  

60 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

A gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt 

távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa 

megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a 

családbafogadás a gyermek érdekében áll.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A kérelmező csak a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k), vagy a nevelésbe vétel előtt 

szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) lehet. A szülők és a családbafogadó személy 

közös kérelmére a gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermeket a 

továbbiakban a családbafogadó személy nevelje. A gyámhatóság a 

családbafogadáshoz akkor járul hozzá, ha a családba fogadó szülő személyisége és 

körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság 

ellátására, valamint e feladatok ellátását maga is vállalja.  

 

A családbafogadás időtartama alatt a szülők szülői felügyeleti joga szünetel, a 

gyámhatóság a családbafogadót a gyermek családbafogadó gyámjául rendeli ki. A 

családbafogadás a szülő tartási kötelezettségét nem érinti. A családbafogadás az 

alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig tart.  

 

A családbafogadást a gyámhatóság a családbafogadó gyám tájékoztatása alapján 

évente felülvizsgálja. A szülőt megilleti a kapcsolattartás joga, valamint a gyermek 

sorsát érintő lényeges kérdésekben való együttes döntési jog. A gyermek sorsát 

érintő lényeges kérdésekben felmerült vitákban a gyámhatóság dönt. A 



családbafogadást meg kell szüntetni, ha azt a szülő vagy a családba fogadó szülő 

kérte. Ha a családbafogadás oka továbbra is fennáll, a gyámhatóság a 

családbafogadás megszüntetését követően a gyermekvédelmi gondoskodás más 

formájáról intézkedik.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 

 


