
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gy ámügyi eljárásról  szóló  

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása  

Családba fogadással kapcsolatos ügyek 

92. §1 (1) A családbafogadás iránti eljárás során a gyámhivatal 

a) az eljárás megindulását követő nyolc napon belül 

aa)2 meghallgatásra idézi a Ptk. 4:187. § (1) bekezdésében, a Gyvt. 81. § (1a) bekezdésében és 

128. §-ában meghatározott személyeken kívül a családbafogadó személyt, illetve személyeket, 

valamint a kérelmezőt értesíti a meghallgatás időpontjáról, 

ab) intézkedik a környezettanulmány beszerzése érdekében, ha azt nem a gyámhivatal végzi el, 

b) tájékoztatja a feleket nyilatkozataik jogkövetkezményéről, 

c) megvizsgálja a családbafogadás okát és várható időtartamát, 

d) megvizsgálja a szülő(k) által megnevezett családbafogadó személy(ek) alkalmasságát, valamint 

azt, hogy viselhet(nek)-e gyámságot. 

(2) A gyámhivatal abban az esetben is engedélyezheti a családbafogadást, ha a különélő másik 

szülő a szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg a meghallgatáson, különösen amennyiben a 

különélő szülő nem tart kapcsolatot a gyermekével. 

A határozat tartalma  

93. §3 (1) A családbafogadásról szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban és a 130. §-ban 

foglaltakon kívül tartalmazza 

a) a családbafogadás határozatlan időre történő engedélyezését és a családbafogadó személy 

gyámul történő kirendelését, 

b) a szülői felügyeleti jog szünetelésének megállapítását, 

c) a szülő tartási kötelezettségének fennmaradására vonatkozó tájékoztatást, 

d) kérelem esetén a szülő és a gyermek kapcsolattartási jogának gyakorlásáról való rendelkezést 

vagy kérelem hiányában a szülő és a családbafogadó gyám tájékoztatását arról, hogy a 

kapcsolattartásról bármelyikük kérelme esetén a gyámhivatal dönt, 

e)4 a Ptk. 4:188. § (3) bekezdése esetén a szülő vagyonkezeléséről és törvényes képviseletéről való 

rendelkezést, 

f) nevelésbe vett gyermek esetén a nevelésbe vétel egyidejű megszüntetését és a 110. § (1) 

bekezdésében foglaltakról való szükség szerinti rendelkezést, 

g) a családbafogadás felülvizsgálatának időpontját. 

(2) A családbafogadásról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg a gyámhivatal közli a 

családtámogatási ellátást és szükség esetén az árvaellátást folyósító szervvel, valamint a gyermeket 

ellátó védőnővel a családbafogadó gyám kirendelésének tényét. 

 

                                                           
1 Megállapította: 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 24. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
2 Módosította: 70/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 86. § (1) 70. 
3 Megállapította: 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 25. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
4 Módosította: 70/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 86. § (1) 71. 



 

A családba fogadás felülvizsgálata  

94. § (1)5 A családbafogadó gyám éves jelentésének és számadásának elbírálásával egyidejűleg a 

gyámhivatal vizsgálja azt is, hogy a családba fogadás fenntartása a gyermek érdekében továbbra is 

indokolt-e. A gyermek érdekében - a feltételek fennállása esetén - a gyámhivatal kezdeményezheti a 

védelembe vétel elrendelését. 

(2)6 Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhivatal azt állapítja meg, hogy a családbafogadás 

fenntartása ellentétes a gyermek érdekével, a gyámhivatal intézkedik a gyermek saját családjába 

történő visszahelyezése iránt, feltéve, hogy a családbafogadásra okot adó körülmények már nem 

állnak fenn. Ellenkező esetben - az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének 

figyelembevételével - a gyermekvédelmi gondoskodásnak azt a formáját rendeli el, amely a gyermek 

számára a legmegfelelőbb. 

(3)7 Ha a családbafogadás megszüntetését a szülő vagy a családbafogadó gyám kéri, a 

gyámhivatal megszünteti a családbafogadást. A kérelem elbírálásánál vizsgálni kell, hogy a gyermek 

saját családjába visszahelyezhető-e. Ellenkező esetben a gyámhivatal - az ítélőképessége birtokában 

lévő gyermek véleményének figyelembevételével - a gyermekvédelmi gondoskodás más formája iránt 

intézkedik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Az utolsó mondatot beiktatta: 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §. Az első mondat szövegét módosította: 
21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 17. § p). 
6 Megállapította: 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 26. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
7 Megállapította: 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 26. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 



 

A Polgári Törvénykönyvr ől szóló  2013. évi V. törvény 

(hatályos: 2014. III. 15.)  

4:187. § [A családbafogadás] 

(1) A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők vagy a szülői felügyeletet gyakorló szülő 

kérelmére - a különélő másik szülő meghallgatásával - a gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket más, általa 

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

gyermek érdekében áll. 

(2) A gyámhatóság a családbafogadáshoz akkor járul hozzá, ha a családba fogadó szülő 

személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság 

ellátására, és e feladatok ellátását maga is vállalja. 

(3) A családba fogadó szülőt vagy szülőket a gyámhatóság gyámul rendeli. 

4:188. § [A szülő jogai és kötelezettségei családbafogadás esetén] 

(1) A családbafogadás ideje alatt a szülő szülői felügyeleti joga szünetel. 

(2) A szülőt megilleti a kapcsolattartás joga és a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való 

együttes döntési jog. 

(3) Különösen indokolt esetben a gyámhatóság a szülőt feljogosíthatja a vagyonkezelés és a 

gyermek vagyoni ügyében a törvényes képviselet jogával. 

(4) A családbafogadás a szülő tartási kötelezettségét nem érinti. 

4:189. § [A családbafogadás felülvizsgálata] 

(1) A családbafogadás feltételeinek fennállását a gyámhatóság évente felülvizsgálja. 

(2) A családbafogadást a gyámhatóság megszünteti, ha azt a szülő vagy a családba fogadó szülő 

kéri, vagy ha annak fenntartása a gyermek fejlődését veszélyezteti. 

 


