Ideiglenes hatályú elhelyezés
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Bármely járási Hivatal, valamint rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a
menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet
parancsnoksága.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve bejelentésre hivatalból.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
Soron kívül, azonnal.
Ügymenet leírása:
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt
azonnali elhelyezése szükséges, a gyámhatóság, valamint a rendőrség, az
idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a
büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket azonnal végrehajtható
határozatával ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más
hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, tizenkettedik
életévét be nem töltött gyermek esetén minden esetben a legközelebbi ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél helyezi el,
kivéve, ha egészségi vagy személyiségállapota, ön- és közveszélyes magatartása
ezt nem teszi lehetővé vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés
biztosítása.
A tizenkettedik életévét betöltött gyermek esetén lehetőség szerint a legközelebbi
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy
ha erre nincs lehetőség vagy azt a gyermek egészségi vagy személyiségállapota, önés közveszélyes magatartása indokolja vagy más okból szükséges az intézményes
elhelyezés biztosítása, - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt gyermekotthonban, gyermekotthon speciális csoportjában, speciális lakásotthonban,
fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el vagy ha
érdekében áll az anya előzetes letartóztatásának elrendelése esetén az anyával
történő együttes elhelyezése, az előzetes letartóztatás elrendeléséről szóló határozat
meghozatalakor a bíróság a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával,
ideiglenesen, az anya fogvatartásának helye szerint a büntetés-végrehajtási intézet
anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes
elhelyezését biztosító részlegén helyezi el.

Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül
a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek
teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és
helyrehozhatatlan károsodást okozhat.
Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően - az anya előzetes letartóztatásának
elrendelése esetén az anyával történő együttes elhelyezés kivételével- a szülő
gondozási, nevelési joga szünetel.
Alapvető eljárási szabályok:
Az ideiglenes hatályú elhelyezés megtételére a gyámhatóság a szülők lakóhelyétől
függetlenül azonnali intézkedés keretében jogosult azzal, hogy döntésével megkeresi
a döntés felülvizsgálatára jogosult gyámhatóságot.
A gyámhatóság a felülvizsgálat eredményeképpen az ideiglenes hatályú elhelyezést
- 30 napon belül megszünteti, ha annak feltételei nem állnak fenn,
- negyvenöt napon belül elrendeli a gyermek nevelésbe vételét, valamint egyidejűleg
meghatározza a gyermek gondozási helyét és dönt a kapcsolódó járulékos
kérdésekről,
- hatvan napon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy
megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői
felügyelet megszüntetése iránt, vagy a gyermek harmadik személynél történő
elhelyezése érdekében, hozzájárul a családbafogadásához vagy örökbefogadásához
- huszonegy napon belül hozzájárul a gyermeknek a fogvatartás helye szerint a
büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézetben a
fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő
elhelyezéséhez, legfeljebb a Bv. tv.-ben meghatározott időtartamra, ha az a gyermek
érdekében áll; ellenkező esetben rendelkezik a gyermeknek a büntetés-végrehajtási
intézetből vagy a javítóintézetből történő kiadásáról, és megteszi a gyermek
érdekében szükséges intézkedéseket
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

