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Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

 

Szociális és Gyámügyi Osztály 

 

 

 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Heves Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) 

 

Illetékességi területe:  

Heves megye 

 

Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.), 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.), 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. ) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Sznyr.), 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Gyer.),  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet),  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet (továbbiakban: NM rendelet),  

 Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, 

 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról, 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. 

(XII. 30.) MvM utasítás. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti kérelméhez az Sznyr. 5. melléklet szerinti iratokat 

csatolja. Az iratok a szabályozott elektronikus ügyintézés hiteles elektronikus dokumentum szabályai 

szerint is csatolhatóak.  

Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás 

csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, 

vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell. 
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket elektronikus 

úton nyújtja be a működést engedélyező szerv felé.  

A fenntartó előzetes regisztrációt követően a https://mukeng.nrszh.hu/mukeng linken elérhető 

elektronikus adatlap kitöltésével rögzítheti kérelmét és nyújthatja be. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében 

szakértő kirendelése szükséges a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban: 

Főigazgatóság), illetve gyermekek napközbeni ellátása esetén a miniszter által kijelölt szervezetet 

(továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet), a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás 

esetén a kijelölt egyházi módszertani intézményt kell szakértőként kirendelni.  

A fenntartó a szakmai program véleményezéséért az SZCSM rendelet 14. §-a, valamint az NM 

rendelet 4. § (3b) pontja alapján szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként  

szociális szolgáltató esetén 16 000 forint, 

szociális intézmény esetén 24 000 forint, 

szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén a b) pont 

szerinti összeg. 

A szakértői díjat az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor kell a Heves Megyei Kormányhivatal 

10035003-00299619-20000002 számú letéti számlájára megfizetni. 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásába való felvétele tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok 

alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél a kormányhivatal sommás eljárásban nyolc 

napon belül hozza meg döntését. 

Ha a kormányhivatal megállapítja, hogy a sommás eljárásra meghatározott bármely feltétel nem áll 

fenn, a sommás eljárás feltételeit mellőzi és az eljárás megindításától számított nyolc napon belül 

függő hatályú döntést hoz.  

Ha a kérelem a jogszabályi követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása 

során felmerült új adatra tekintettel szükséges a kormányhivatal határidő megjelölésével a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

A kormányhivatal az eljárást megszünteti, ha a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem 

nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja. 

Az eljárás szünetel, ha azt az ügyfél kéri. Az eljárást az ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi 

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. 

A fenntartó kérelmére a miniszteri rendeletben meghatározott nem ágazati feltételek teljesítéséről és a 

tárgyi feltételek teljesítéséről a kormányhivatal előzetes állásfoglalást ad ki. Ha a fenntartó az 

engedélyes bejegyzése iránti eljárásban felhasználja az előzetes állásfoglalást, és - feltétel 

meghatározása esetén - a fenntartó igazolja, hogy az előzetes állásfoglalásban megkövetelt feltételt 

teljesítette, a kormányhivatal az előzetes állásfoglalás szerint teljesített feltételt nem vizsgálja. Az 

előzetes állásfoglalásra egyebekben az előzetes szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

https://mukeng.nrszh.hu/mukeng


3 
 

A kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben a 

szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzési eljárás során az engedélyesre vonatkozó létesítési, 

használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítésére vonatkozóan a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti 

szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő 

befogadás szakkérdésére vonatkozóan a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter szakhatósági 

állásfoglalását beszerzi.  

A Kormányhivatal a tényállás tisztázására szemlét rendelhet el. 

A Kormányhivatal az engedélyest bejegyzi a szolgáltatói nyilvántartásba, ha az megfelel a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A kormányhivatal az engedélyes bejegyzésének véglegessé válását követő nyolc napon belül a 

szükséges számú példányban, hivatalból - tanúsítvány elnevezéssel - hatósági igazolványt állít ki a 

fenntartó részére. 

 

Ügyintézés határideje: 

Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc 

nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Időszakos férőhely bővítés és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó 

gyermekotthon esetén az ügyintézési határidő tíz munkanap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és - ha függő 

hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének 

időtartama. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

www.szocialisportal.hu/mukeng  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

https://mukeng.nrszh.hu 

 

 

  

http://www.szocialisportal.hu/mukeng
https://mukeng.nrszh.hu/
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 Hatósági ellenőrzés: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Heves Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) 

 

Illetékességi területe: 

Heves megye 

 

Ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.), 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.), 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. ) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Sznyr.), 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Gyer.),  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet),  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet (továbbiakban: NM rendelet),  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet,  

 Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, 

 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról, 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. 

(XII. 30.) MvM utasítás. 

 A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet, 

 A gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 

 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet,  
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Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A szolgáltató/intézmény működésével kapcsolatos, az SzCsM. rendeletben és az NM. rendeletben 

meghatározott dokumentumok, szabályzatok és nyilvántartások. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A kormányhivatal –a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 

betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

A kormányhivatal otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatás esetén legalább évente, gyermekek napközbeni ellátása esetén kétévente, 

időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési időszakban, az 

időszakos férőhelyek legalább három évre történő bejegyzése esetén legalább háromévente, az 

előzőekben nem említett esetben - a szolgáltatások jellege és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai 

alapján - kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de legalább háromévente hivatalból 

ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak 

megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés). 

A kormányhivatal a fentieken túl ellenőrzést tart, ha nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális 

intézményi ellátás, támogatott lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek napközbeni ellátása, 

Biztos Kezdet Gyerekház, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és 

utógondozó otthon esetén - a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) 

vont be, vagy a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki, ide nem 

értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt), tudomására jut, hogy az 

engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét 

vagy az ellátott gyermekek fejlődését veszélyezteti vagy más jogát sérti, vagy az engedélyes 

működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakat megsértették. 

A kormányhivatal erre irányuló felhívására az ügyfél köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges 

adatokat. 

Ha az ellenőrzés során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások 

szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a kormányhivatal a 

Főigazgatóságot, a bölcsődei módszertani szervezetet, illetve a kijelölt egyházi módszertani 

intézményt rendeli ki szakértőnek. 

A kormányhivatal szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi 

ellátás, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás esetén, illetve ha az Szt. 75. 

§ (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga 

nyújtja, továbbá gyermekek napközbeni ellátása - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) 

pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén - a rendes ellenőrzést megelőzően legalább 

tizenöt nappal - ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi a népegészségügyi feladatkörében eljáró 

járási hivatalt. 

A kormányhivatal az engedélyesnél helyszíni ellenőrzést tart, melyről legalább öt nappal korábban 

értesíti a fenntartót és az engedélyest. A kormányhivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 

megküldi a fenntartónak, az engedélyesnek, költségvetési támogatással működő engedélyes, 

valamint finanszírozási szerződéssel működtetett, szenvedélybetegek részére nyújtott 

alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fejlesztő foglalkoztatás, Biztos Kezdet Gyerekház és 

krízisközpontként működő családok átmeneti otthona esetén másolatban - elektronikus levélben - az 

igazgatóságnak. 
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Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha 

a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi. 

Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, a hatósági ellenőrzés 

eredményéről az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. 

A kormányhivatal az ellenőrzés során tett megállapítások alapján az Sznyr. 40. §-ában meghatározott 

jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a 

jogsértés súlyának megfelelően egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható. 
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 Másodfokú szociális és gyámügyi ügyintézés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Heves Megyei Kormányhivatal  

 

Illetékességi területe:  

Heves megye  

 

Ügytípushoz tartozó jogszabályok jegyzéke:  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.), 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.), 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) ,  

 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Pr.),  

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Gyár.),  

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) ,  

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.)  

 

A kormányhivatal szociális és gyámhatósági ügyeiben fellebbezési eljárás: 

A fellebbezés benyújtása  

Az elsőfokú hatóság határozata, végzése elleni fellebbezést a sérelmezett döntést hozó első fokú 

hatósághoz kell benyújtani. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 

amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok 

miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a 

fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra 

egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

A fellebbezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a határozat (végzés) közlésétől számított 

tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A határidőbe a közlés napja nem számít bele. Postán küldött 

fellebbezés benyújtásának ideje a postára adás napja.  

Eltérő fellebbezési határidő érvényesül gyámhatósági ügyekben a kapcsolattartás végrehajtására 

vonatkozó végzés ellen, valamint a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránti határozat ellen, 

melynek benyújtási határideje 8 nap – kivéve, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésről az ügyészség, 

bíróság döntött.  

Eljárási illetékek: A szociális és gyámhatósági eljárásban a fellebbezés előterjesztése illetékmentes.  
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Alapvető eljárási szabályok:  

Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha 

azt törvény kifejezetten megengedi. 

Fellebbezésnek van helye – kivéve ha azt törvény nem zárja ki - , ha a határozatot 

 járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat 

szerve, vagy 

 rendvédelmi szerv helyi szerve hozta. 

 

A fenti esetekben sincs fellebbezésnek helye: 

 ha az elsőfokú döntést - a központi hivatal kivételével - központi államigazgatási szerv 

vezetője hozta, 

 ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést, 

 a másodfokú hatóság által hozott önállóan fellebbezhető végzés esetén, 

 ha nincs kijelölt másodfokú hatóság, 

 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben, 

 ha a hatósági szerződés alapján végrehajtást rendeltek el. 

 

Önálló fellebbezésnek van helye:  

 az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló,  

 az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező, 

 a kérelmet visszautasító, 

 az eljárást megszüntető,  

 az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott,   

 az eljárási bírságot kiszabó,  

 a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,  

 a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet 

elutasító, 

 az irat betekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, 

 az irat betekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, 

 az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti 

kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló 

elsőfokú végzés ellen. 

 

Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó 

rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen.  

 

Képviselet: 

 

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, 

 helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által 

meghatalmazott személy, továbbá 

 az ügyfél és képviselője együtt 

is eljárhat. 
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A gyámhatósági eljárásban, ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvényes képviselő 

eljárását vagy nyilatkozatát írja elő, a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülőnek 

személyesen kell eljárnia, illetőleg személyesen kell nyilatkoznia. 

  

A gyámhatósági eljárás során a jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a 

tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni 

 a gyámhatósági eljárás megindítására irányuló kérelem és a jogorvoslati kérelem kivételével, 

 aa) a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, 

 ab) a terhességét eltitkoló, válsághelyzetben lévő várandós anya születendő gyermeke 

lakóhelyének megállapításával, 

 ac) a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, 

 ad) a családbafogadással, 

 ae) a gyámsággal, a gondnoksággal és a támogatott döntéshozatallal, 

 af) a b) pontban foglalt kivétellel a családi jogállással, 

 a jogorvoslati kérelem kivételével az örökbefogadással, a származás megismerésével és a 

teljes hatályú apai elismeréssel, 

 az eljárás megindítására irányuló kérelem, a jogorvoslati kérelem és a kapcsolattartás 

végrehajtása során a kapcsolattartás megvalósulására vonatkozó nyilatkozatok kivételével a 

kapcsolattartással 

összefüggő gyámhatósági eljárásban. 

 

A személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat postai úton, elektronikus úton, 

személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet 

előterjeszteni. 

Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell 

tekinteni a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot. 

 

Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. 

Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

 

A hatóság visszautasítja a képviselő eljárását, ha 

 az nyilvánvalóan nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy 

 képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja. 

 

A képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy 

gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas képviselőről. 

Ha az ügyfélnek képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az iratokat a hatóság - a 

személyes megjelenésre szóló idézés kivételével - a képviselő részére küldi meg. A személyes 

megjelenésre szóló idézésről a hatóság a képviselőt egyidejűleg értesíti. 

A hatóság nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, ha az eljárás során az ügyfél és a képviselő vagy a 

képviselők nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik ellentétesek. Ha az ügyfél 

eltérően nem nyilatkozik, a hatóság a későbbi cselekményt, nyilatkozatot tekinti érvényesnek. 

A természetes személy ügyfél részére, akinek nincs képviselője és 

 ismeretlen helyen tartózkodik, vagy 

 nem tud az ügyben eljárni, 

az eljáró hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről. 
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Meghatalmazás: 

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - 

köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni 

vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 

Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi 

nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a meghatalmazott halála 

miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben a hatóságnak való bejelentéstől, a többi 

ügyféllel szemben a velük való közléstől hatályos. 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy 

visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a 

hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak 

megfelelően módosíthatja. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a 

fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az 

ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - 

másodfokú hatósághoz. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel 

megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során 

nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, 

vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság 

tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. 

Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást 

megszünteti. 

 

A kormányhivatal szociális és gyámhatósági ügyeiben felügyeleti eljárás: 

A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését, és 

ennek alapján 

 megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve 

 gyakorolja a (2) bekezdésben szabályozott felügyeleti jogkört. 

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben azt megváltoztatja 

vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja. 

A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha 

 azt a közigazgatási bíróság érdemben elbírálta, 

 semmisségi ok esetén a 123. §-ban foglalt idő eltelt, 

 semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, vagy 

 a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától, vagy, ha az hosszabb, a teljesítési 

határidő utolsó napjától számított öt év eltelt. 

 

Tájékoztatás az ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokról:  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. 

Az ügyintézési határidő    

 automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

 sommás eljárásban nyolc nap, 

 teljes eljárásban hatvan nap. 
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A teljes eljárásban meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb 

határidőt jogszabály állapíthat meg. 

A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló határozat elleni fellebbezést húsz (Gyer. 97/A. (2)) 

napon belül kell elbírálni. 

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.  

Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

 - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama. 

Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem 

rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon 

belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza. 

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha 

 a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja, 

 életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, 

 a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy 

 a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges. 

 

Ha a határidőből kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül 

kell elvégezni. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:  

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

A hatóság biztosítja 

 az ügyfél, továbbá 

 a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél 

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását. 

A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv: 

 Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 

együttműködni. 

 Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 

illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

 A felügyeleti eljárásban hozott döntés közigazgatási bíróság előtt támadható meg. 

Közigazgatási per: 

 Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé 

vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

előtt. A szociális vagy gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos perre az a közigazgatási és 

munkaügyi bíróság az illetékes, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye - jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet 

székhelye -, ennek hiányában a közigazgatási szerv székhelye található. 

 Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra 

jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 


