A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek
az elhagyása, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli
tartózkodási helyének kijelölése
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.)
- környezettanulmány
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A tizenhatodik életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő
vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek személyes
gondozását és nevelését vállalni szándékozó személy írásbeli vagy szóbeli
kérelmére indul
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
60 napon belül.
Ügymenet leírása:
A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által
kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság jóváhagyásával a szülők
beleegyezése nélkül elhagyhatja, ha az az érdekeivel nem ellentétes.
Alapvető eljárási szabályok:
A gyámhatóság a szülők lakóhelye elhagyásának Ptk. 4:152. § (4) bekezdése szerinti
jóváhagyása során vizsgálja, hogy a gyermek törvényes képviselete, lakhatása és
tartása a kérelemben megjelölt helyen miképpen biztosítható. A szülők lakóhelyének
vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyása önmagában a szülői
felügyeletet - a személyes gondozás és nevelés kivételével - nem érinti.
Ha a gyámhatóság a szülők lakóhelyének elhagyását jóváhagyja, egyúttal
tájékoztatja a szülőket, hogy a jóváhagyás - a személyes gondozás és nevelés
kivételével - a szülők szülői felügyeleti jogát és tartási kötelezettségét nem érinti. A
szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérheti a gyámhatóság döntését a
gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelöléséről.
Ha a különélő szülő nem ért egyet a gyermek tartózkodási helyének a szülői
felügyeleti jogát gyakorló másik szülő lakóhelyén kívül történő kijelölésével,
kérelmére a gyámhatóság eljárása során megvizsgálja, hogy kapcsolattartási jogát
milyen módon tudja gyakorolni. A gyámhatóság ezzel egyidejűleg tájékoztatja a
különélő szülőt arról, hogy bírósághoz fordulhat a szülői felügyelet gyakorlásának

rendezése vagy az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása
érdekében.
A gyámhivatal indokolt esetben pert indít a gyermek harmadik személynél történő
elhelyezése iránt. A gyámhivatal perindítás esetén mérlegeli, hogy a pert a kiskorú
gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon indokolt-e megindítani.
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
Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs

