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B) A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI
FELADATKÖRÉBEN ELJÁRÓ JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALAI

(GYÁMHIVATAL)

A következő táblázatokat járási szinten kell kitölteni, egyszer!

B.1. Személyi adatok (december 31-én)

Sor-
szá
m

Megnevezés Ügyintézők

01 Gyámhatósági ügyeket (is) intézők száma összesen (02-06. sorok összege) 4

02

Ebből
(01-ből):

jogtudományi egyetem

végzettségűek száma

03 államigazgatási főiskola (NKE)

04 egyéb felsőfokú 4

05 szakirányú középiskolai

06 egyéb középiskolai

07

Ebből
(01-ből):

az állam- és jogtudományi karok
esti-levelező tagozatán továbbtanulók

száma08 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

09 gyámügyi ügyintézők
száma

4

10 gyámügyi vezetők

11 Ügykezelők száma összesen
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B.2. Ügyiratforgalmi adatok (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés száma:

a b

01
Az iktatott gyámhatósági ügyiratok száma

főszámmal 420

02 alszámmal 4 011

B.3. Családi jogállás rendezése (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Száma

01 Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a gyámhivatalnál az év folyamán rendeződött

02 Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma

B.4. Ideiglenes hatályú elhelyezések és az azt követő döntések (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés hány kiskorút érint 8

02 Más szerv - rendőrség, idegenrendészeti hatóság, menekültügyi hatóság, ügyészség, bíróság, bv-intézet
parancsnoksága - által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés hány kiskorút érint

03 A 01. és 02. sorban szereplő ideiglenes elhelyezés összesen hány kiskorút érint 8

04

Ebből (03-ból):

külön élő másik szülőnél

elhelyezett kiskorúak
száma (03= 04+05+

06+07+08+09)

05 harmadik személynél 2

06 nevelőszülőnél 4

07 gyermekotthonban 2

08 más bentlakásos intézményben

09 leendő örökbefogadó szülőnél

10

Ebből (03-ból):

nem magyar állampolgár

11 ebből: (10-ből): kísérő nélküli kiskorúnak minősül

12 ismeretlen szülőtől származók száma

13 születést követően kórházban hagyott újszülött

14 ebből (13-ból): az anya külföldi állampolgár

15 A tárgyévben azon gyermekek száma, akik örökbefogadhatóságát a gyámhivatal megállapította

16 December 31-én nyilvántartott ideiglenes hatállyal elhelyezettek (halmozott adat) 1

17 Az ideiglenes hatályú elhelyezést követő gyámhivatali döntésekkel érintett kiskorúak száma 8
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18 A nevelésbe vétel

hány kiskorút érint
(17-ből)

3

19 A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás

20 A gyermekelhelyezés iránti perindítás 1

21 A gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perindítás

22

Eljárás
megszüntetése:

intézkedés nélkül

23 védelembe vétel vagy gyermekjóléti alapellátás mellett

24 családba fogadással 4

25 harmadik személynél történő elhelyezéssel

26 örökbefogadással

27 Ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése intézkedés nélkül
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B.5. A gyámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárások

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 A gyámhivatal által a tárgyévben kezdeményezett büntetőeljárások száma 1

02

Ebből
(01-ből):

a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása

miatt kezdeményezett
03 a kiskorú veszélyeztetése 1

04 tartás elmulasztása

05 egyéb, a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény

06

A tárgyévben és a
korábban

kezdeményezett
büntető eljárásokból

megszüntették a nyomozást

07 elmarasztaló ítélet született

08 felmentő ítélet született

09 az eljárás folyamatban van 1

B.6. Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 Házasságkötési kérelmek száma

02
Ebből

(01-ből):

engedélyezett házasságkötések száma

03 elutasított kérelmek száma

04 folyamatban lévő (még el nem intézett) kérelmek száma

05

Ebből
(02-ből):

védelembe vett kiskorúak száma

06 gyermekvédelmi szakellátásban élő számára engedélyezett
házasságkötés *

07 mind a két kérelmező kiskorú volt

* nevelésbe vett és ideiglenes hatállyal elhelyezett

B.7. Szakellátásban nem részesülő gyermekek kapcsolattartása (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 A tárgyévben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma 1

02 A kapcsolattartást a gyámhivatal (újra) szabályozta (jogerősen befejezett ügyek száma) 1

03
Ebből

(02-ből):

határozattal befejezett ügyek száma összesen 1

04 egyezséggel befejezett ügyek száma összesen

05 Gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételének kezdeményezése (02-ből)

06

Ebből (05-ből):
gyermekvédelmi közvetítői

(mediációs) eljárás
igénybevételére kötelezés

területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője

07 ebből (06-ból): támogatott közvetítői eljárás

08 család- és gyermekjóléti központ közvetítője

09 más felkért közvetítő járt el
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10 Igazolt költségek viselésére való kötelezések

11 A kapcsolattartási ügyekben alkalmazott végrehajtási cselekmények száma

12

Ebből (11-ből):

figyelmeztetések

13 védelembe vétel elrendelése

14 gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételének kezdeményezése

15

gyermekvédelmi
közvetítői (mediációs)

eljárás
igénybevételére

kötelezés

területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője

járt el

16 ebből (15-ből): támogatott közvetítői eljárás

17 gyermekjóléti központ közvetítője

18 gyermekjóléti szolgálat közvetítője

19 más felkért közvetítő

20 a szülői felügyelet rendezése iránti perindítás

21 gyermek elhelyezés iránti per indítása

22 kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása miatti feljelentések száma

23 gyermekjóléti központ kapcsolattartási ügyeletének közreműködése

24 a gyermekjóléti szolgálat közreműködése

25 végrehajtási bírságok

26 Kiszabott eljárási bírságok
összege ezer

forintban
27 Befizetett/végrehajtott eljárási bírságok
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B.8. Szakellátásban részesülő gyermekek kapcsolattartása (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Ideiglenes hatályú elhelyezett Nevelésbe vétel

01 Tárgyévi kapcsolattartási szabályozások száma 2 2

02

Ebből (01-
ből):

felügyelt 1

03 nem felügyelt 2 1

04 közvetítői eljárás igénybevételére kötelezés

05 Ebből (01-ből): gondozási helyen szabályozták 2 2

06
Ebből (05-

ből):

nevelőszülőnél 1

07 gyermekotthonban 1

08 egyéb helyen 2

09 Ebből (01-ből): nem a gondozási helyen szabályozták

10

Ebből(09-
ből):

nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén

11 gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén

12 egyéb helyen elhelyezett gyermek esetén

B.9. Szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 A szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások száma (tárgyévben)

02

Ennek oka
(01-ből)

a gyermek súlyos elhanyagolása, veszélyeztetése

03 a gyermeke ellen elkövetett szándékos bűncselekmény

04 nem változtatott magatartásán, életvitelén, körülményein

05
Ebből

(01-ből):

hány szülőt érint

06 hány kiskorút érint

07 A bíróság a keresetnek helyt adott (nem csak a tárgyévben indított perek)

08
Ebből

(07-ből):

hány szülőt érint

09 hány kiskorút érint

10 A még folyamatban levő perek száma (nem csak tárgyévben indított perek)

11 A perindításhoz kapcsolódóan elrendelt nevelésbe vételek száma
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B.10. Nevelésbe vett gyermekek adatai (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 A tárgyévben nevelésbe vett kiskorúak (02–14. sorok összege) Gyvt. 78. § (1) a) szerint
csoportosítani

sz
ám

a

5

102

Ebből (01-ből):
a tartós

nevelésbe
vétel oka

magatartási vagy beilleszkedési zavar

03 gyermekkorú bűnelkövetése

04 fiatalkorú bűnelkövetése

305 szülői elhanyagolás

06 családon belüli bántalmazás (testi, szexuális, lelki)

07 fogyatékosság

08 szenvedélybetegségek

09 a szülő(k) halála

10 a szülő(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz

11 szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás

12 szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet

13 ismeretlen szülőktől származás

14 egyéb okból nincs szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő 1

15

Ebből
(01-ből):

az érintett kiskorú kérte nevelésbe vételét

16 az érintett kiskorú szülője kérte a nevelésbe vételt

17 ismételten nevelésbe vett gyermek

18 gyermekjóléti alapellátásban gondozták

19 megelőző pártfogásának fenntartása mellett került sor nevelésbe vételére

20 védelembe vétel keretében gondozták 3

21 családba fogadó vagy harmadik személytől került gondozásba 2

22 A tárgyévben azon gyermekek száma, akiknek örökbefogadhatóságát a gyámhivatal
megállapította *

23 December 31-én nyilvántartott nevelésbe vettek (halmozott adat) 15

24 Ebből
(23-ból): nevelésbe vett gyermekek után fizetésre kötelezett hozzátartozók 7

* Itt kell feltüntetni a nevelésbe vett gyermeket is.
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B.11. Nevelési felügyelet (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 A tárgyév folyamán a gyermekotthon vezetője által kezdeményezett ügyek

száma

02 Ebből: elutasított kérelmek

03 Az év folyamán a gyámhivatal által hivatalból indított ügyek

04 Ebből: a Gyvt. 81/A. § (10) bekezdése szerinti ügyek

05 A bíróság elé került ügyek (01-02+03-04)

06
Ebből

(05-ből):

a bíróság a nevelési felügyeletet fenntartotta

07 a bíróság a nevelési felügyeletet megszüntette

08 az eljárás még folyamatban van

09 A gyámhivatal által elrendelt nevelési felügyeletek száma (10-12. sorok összege)

10
Ebből

(09-ből):

1 hónapra

elrendelt ügyek száma11 2 hónapra

12 ismételten

B.12. Utógondozás elrendelése (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 Az év folyamán elrendelt utógondozási esetek száma (02-04. sorok összege) 1

02
Ebből

(01-ből):

gyermekjóléti szolgálatot rendelték ki

03 gyermekotthont rendelték ki

04 nevelőszülői hálózatot rendelték ki 1

05 Megszűnt utógondozások száma 1
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B.13. Utógondozói ellátás elrendelése (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 A tárgyév folyamán utógondozói ellátás elrendelésére indult kérelmek

száma

1

02 Ebből: elutasított kérelmek

03 Az év folyamán elrendelt utógondozói ellátásban részesült fiatal felnőttek 1

04

Ebből
(03-ból):

nő 1

05 nevelőszülőnél

részesül utógondozói
ellátásban (03=05+06+07+08)

1

06 gyermekotthonban

07 utógondozói otthonban

08 külső férőhelyen

09 Megszűnt utógondozói ellátások száma

10 Ebből (09-ből): megszűntetett utógondozói ellátások száma

11 Ebből (10-ből): a fiatal felnőtt magatartása miatt

12 Ebből (10-ből): a fiatal felnőtt kérelmére

B.14. Gyámság

Sor-
szám

Megnevezés
Tárgyév

folyamán
nyilvántartásb

a vett

Ebből (b-ből) 3
évesnél

fiatalabb a
gyermek

December 31-
én

nyilvántartott

Ebből (d-ből) 3
évesnél fiatalabb

a gyermek

01 Gyámság alatt állók száma összesen (02-04. sorok összege a
megfelelő oszlopban) 12 2 32 3

02

Ebből (01-
ből):

kiskorúak
száma
akiknél

családba fogadó személy

lá
tja

 e
l a

 g
yá

m
sá

go
t 7 12 3

03 harmadik személy 5

04 gyermekvédelmi gyám 5 2 15

05 ebből (04-ből): ahol egyes gyámi
feladatokat a nevelőszülő lát el 2

06 Számadásra kötelezett gyámok

száma

32

07 Nyilvántartott nevezett gyámok 3

08 Nyilvántartott, gyámságból kizárt személyek

09 Tárgyév folyamán gyámság alól kikerülő gyermekek száma 5

10
Ebből (09-

ből):

nagykorúság miatt szűnt meg a gyámsága 3

11 szülői felügyelet alá került (örökbefogadások nélkül) 2
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B.15. Családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai

Sor-
szám

Megnevezés Családba fogadó
személynél elhelyezett

Harmadik személynél
elhelyezett

01 Tárgyév folyamán gyámság alá kerülő kiskorúak száma 5

02

Ebből
(01-ből):

azon kiskorúak
száma, aki

0-2 éves

03 3-5 éves

04 6-13 éves 3

05 14-17 éves 2

06 lány 4

07 tartós betegséggel él 1

08 fogyatékossággal élő

09 December 31-én családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett
kiskorúak száma 12 5

10

Ebből
(09-ből):

azon kiskorúak
száma, aki

0-2 éves

11 3-5 éves 3 1

12 6-13 éves 8 3

13 14-17 éves 1 1

14 lány 4 2

15 tartós betegséggel él

16 fogyatékossággal élő

17 Azon kiskorúak száma, akik a tárgyév folyamán kikerültek a gyámság alól 5

18

Ebből
(17-ből):

azon kiskorúak
száma, aki

visszakerült a vér szerinti családjához 2

19 gyermekvédelmi szakellátásba került

20 nagykorú lett 3

21 egyéb ok miatt került ki

22

Ebből
(17-ből):

azon kiskorúak
száma, aki

0-2 éves

23 3-5 éves

24 6-13 éves 3

25 14-17 éves 2
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B.16. Adatok a harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyekről

Sor-
szám

Megnevezés Családba fogadó
személynél elhelyezett

Harmadik személynél
elhelyezett

01 Tárgyév gyámként nyilvántartásba vett személyek száma 3

02 December 31-én gyámként nyilvántartott személyek száma 12 5

03 Ebből
(02-ből):

családi állapota

egyedülálló 4 3

04 házas vagy élettársi kapcsolatban él 8 2

05
Ebből

(02-ból):
saját

háztartásában élő
gyermek a

gyámság alatt
élőn kívül

nincs 8 5

06 1-2 fő 2

07 3 vagy több 2

08
Ebből

(02-ból):
a gyámság alatt

elhelyezett
gyermekek száma

1 fő 11 3

09 2 fő 1 2

10 3 vagy több fő

11
Ebből

(02-ból):
a gyám életkora

35 évesnél fiatalabb 5 1

12 35-59 éves 7 3

13 60 éves és idősebb 1
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B.17. Gondnokság és támogatott döntéshozatal

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01 Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állók száma összesen (XII. 31-én) (09+11. sorok összege) 78

02

Ebből (01-ből):

nő 33

03 39 éves és fiatalabb 23

04 fejlődési rendellenesség miatt 26

05 mentális állapota miatt 52

06 tartós bentlakásos intézményben él 26

07 vér szerinti családjának körében él 39

08 saját otthonában él 13

09 kizáró

gondnokság alatt állók
száma

53

10 ebből (09-ből) választójogból kizárással érintett 53

11 korlátozó 25

12
ebből (11-

ből):

választójogból kizárással érintett 23

13 általánosan korlátozott 24

14 egyes ügycsoportok tekintetében korlátozott 1

15 hivatásos gondnok látja el a gondnokságát
látja el a gondnokságot

24

16 egyéb gondnok látja el a gondnokságát 54

17 Az év folyamán a bíróság által gondnokság alá helyezettek száma (18-19. sorok összege) 6

18

Ebből
(17-ből):

teljesen korlátozó

gondnokság alá
helyezettek száma

3

19 részlegesen korlátozó 3

20
ebből

(19-ből):

ebből 1 ügycsoport tekintetében

21 ebből több ügycsoport tekinte-tében 3

22 Tárgyév folyamán a bíróság által támogató kirendelésének kezdeményezése a gyámhivatalnál

23 Tárgyév folyamán az ügyfél által támogató kirendelésének kezdeményezése a gyámhivatalnál

24 Ebből (23-ból): cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személyek

25 Támogatott döntéshozatalban részesülők száma (XII.31.)

26 Az év folyamán a bíróság által jogerős ítélettel felülvizsgált gondnokság alá helyezések 6

27

Ebből
(26-ból):

a gondnokság alá helyezés cselekvőképességet érintő gondnokság
alá helyezéssel fenntartása 6

28
ebből

(27-ből):

a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság 5

29 a cselekvőképességet részlegesen korlátozó alatt állók 1

30 a gondnokság alá helyezés megszüntetése száma

31 támogató kirendelésének kezdeményezése a gyámhivatalnál

32 a gyámhivatal kérte a választójogból kizárást 6

33 a bíróság kizárta a gondnokoltat a választójogból 6

34 Azon személyek száma, akik részére a gyámhivatal az év folyamán rendelt gondnokot 36
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35

Ebből (34-ből):

hivatásos gondnok

lett kirendelve

24

36 egyéb gondnok 3

37 ideiglenes gondnok 8

38 zárgondnok 1

B.18. Vagyoni ügyek (az adatfelvétel tárgyévében)

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal adata

01
Vagyonnal, eladással, megterheléssel

kapcsolatos

jóváhagyott
döntések

száma

40

02 elutasított 1

03

Nyilvántartott ingó- és
ingatlantulajdonos

kiskorúak száma összesen 59

04
ebből:

ingó vagyonnal rendelkezők száma 7

05 ingatlanvagyonnal rendelkezők száma 52

06 gondnokoltak száma összesen 82

07
ebből:

ingó vagyonnal rendelkezők száma 39

08 ingatlanvagyonnal rendelkezők száma 43

09

Kiskorúak

száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van

10 számára a 2020. december 31-ig az összes betétbe helyezett összeg (ezer Ft)

11 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van

12 nevére szóló államilag garantált összes értékpapír névértéke 2020. december 31-én (ezer Ft)

13 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van

14

Gond-
nokoltak

száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van 33

15 számára a 2020. december 31-ig az összes betétbe helyezett összeg (ezer Ft) 19 100

16 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van 9

17 nevére szóló államilag garantált összes értékpapír névértéke 2020. december 31-én (ezer Ft) 74 988

18 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van 2
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B.19. Gyermektartásdíj megelőlegezésében részesülő gyermekek adatai

Sor-
szá
m

Megnevezés Ügyiratok
száma

Érintett gyermekek száma

Kifizetett
összeg

Összesen
Ebből: a 18.

életévét
betöltött

01 A tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegezése iránt indult eljárás* 6 9

02

Ebből (01-ből):
01=

02+03+04+05+06

elutasított kérelmek száma

03 folyamatban lévő ügyek száma

04 megszűnt eljárások 1 1

05 egyéb (pl.: kérelem-visszavonás)

06 megítélt gyermektartásdíj megelőlegezések összesen 5 8

07

Ebből (06-ból)

ismételten 1 1

08 továbbfolyósítás 2 4

09 1 évre

10 2 évre

11 3 évre 3

12 December 31-én megelőlegezésben részesültek száma 12 1

13

Ebből (12-ből):
12=13+14+ 15

5000 Ft/hó alatti összegben részesülők száma

14 5000 és 9999 Ft/hó közötti összegben részesülők
száma

15 10000 és 14250 Ft/hó közötti összegben részesülők
száma 12 1

16 Tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 14 1

17 Megelőlegezésre a tárgyév folyamán kifizetett összeg (ezer Ft) 1 490

18 Megszűnt megelőlegezések 1 2

19 Megszüntetésre került megelőlegezések

20 Folyósítás felfüggesztés

21 Ebből (20-ból): a megelőlegezés a felfüggesztést követően további
folyósításra került

22 Ebből (20-ból): a megelőlegezés a felfüggesztést követően
megszüntetésre került

* Ide kell érteni a gyermektartásdíj megelőlegezés ismételt elrendelése és továbbfolyósítása iránt benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokat is
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B.20. Otthonteremtési támogatás (a tárgyévben)

Sor-
szá
m

Megnevezés Ügyek száma Személyek
száma Összeg

01 Otthonteremtési támogatási kérelmek száma tárgyévben 2

02
Ebből (01-

ből):

elutasítások száma

03 megállapítások száma 2

04
Ebből (03-ból):

egyösszegű kifizetéssel 1

05 részletekben történő kifizetéssel 1

06 A 03. sorban megjelölt esetekben a támogatásként megállapított összeg ezer Ft-ban
összesen* 2 568

07 Otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőttek száma** 2

08

Ebből (07-
ből):

20 év alattiak száma 1

09 20-25 évesek száma

10 25-30 évesek száma 1

11 Támogatásként kifizetett összeg ezer Ft-ban összesen 2 2 568

12

Ebből (11-
ből):

kifizetett
összeg

(ezer Ft)

részben vagy egészében a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már
tulajdonában lévő lakás, családi ház, tanya lakhatóvá tételére

13
részben vagy egészében a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek,
életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására,
építésére, tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel járó felújítására, bővítésére

1 659

14 bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás, családi
ház, tanya bérleti díjának kifizetésére 1 1 909

15 önkormányzati bérlakás felújítására

16 államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre

17 otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére

18 bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra vagy
belépési hozzájárulásra fordítandó

* A tárgyévben hozott megállapító döntésekben a fiatal felnőtt részére megállapításra kerülő teljes támogatási összeget kell megadni, függetlenül
attól, hogy annak kifizetésére egyösszegben vagy részletekben fog-e sor kerülni.

** Azokat is bele kell számolni akiknél korábban került megállapításra az otthonteremtési támogatás összege, de a tárgyévben kifizetés történt a részére
(részletfizetés). Részletfizetés esetén csak a tárgyévben kifizetett összeget kell megadni.
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B.21. Adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról

A táblázatot az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett magyar állampolgárokról kell kitölteni.

Minden adat a bekerülés pillanatára vonatkozik. A sajátos nevelési igény tekintetében a közoktatási ágazattal egyeztetést igényel a kitöltés!

Sor-
szám

Megnevezés Gyermekek száma

01 Tárgyévben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúak száma (02-12. sorok összege) 5

02

Ebből (01-ből):
szakellátásba

kerüléskor

a vér szerinti szülei házastársként együtt éltek

03 a vér szerinti szülei élettársként együtt éltek

04 a vér szerinti anya nem az apával élt házasságban 1

05 a vér szerinti anya nem az apával élt élettársként

06 a vér szerinti apa nem az anyával élt házasságban

07 a vér szerinti apa nem az anyával élt élettársként

08 anya egyedül nevelte 2

09 apa egyedül nevelte

10 teljesen árva gyermek

11 gyámság alatt állt 2

12 más személy gondozásából, aki nem volt gyámja

13

Ebből
(01-ből):

nincs testvére/féltestvére 2

14 van testvére/féltestvére aki gyermekvédelmi szakellátás alatt áll

15 van testvére/féltestvére, aki családjában nevelkedik

16 van családjában és gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő testvére/féltestvére is 3

17 Ebből
(01-ből):

a gondozásba vétel pillanatában osztályismétlés miatt túlkoros az adott iskolai évfolyamon
(17=18+19+20) 2

18
Ebből

(17-ből):

alsó tagozatos általános iskolás 1

19 felső tagozatos általános iskolás 1

20 középfokú oktatási intézményben tanul

21 A szakellátásba került gyermekek közül (01-ből) a bekerülés pillanatában már sajátos nevelési igényűnek
minősített volt *

22 A szakellátásba került gyermekek közül (01-ből) a bekerülés pillanatában már beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermeknek, tanulónak minősített volt **

23 A szakellátásba került gyermekek közül (01-ből) a bekerülés pillanatában már hátrányos/halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősült ***

24
Ebből (23-ból)

hátrányos helyzetű

25 halmozottan hátrányos helyzetű

* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján.

** A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja alapján.

*** A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § alapján.
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B.22. Védelembe vett kiskorúak száma

Sor-
szám

Megnevezés
Tárgyév

folyamán
nyilván-

tartásba vett

December
31-én nyilvántartott

01 Az előző év december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma 49

02 A tárgyévben nyilvántartásba vett (és egyéb ok miatt áthelyezett), védelembe vett kiskorúak száma 9

03

Ebből
(02-ből):

környezeti

okból védelembe vett
kiskorúak száma
(02=03+04+05+

06+07+09+
11+13+15)

04 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt

05 szülőnek felróható magatartási 8

06 gyermeknek felróható magatartási 1

07 gyermekkorú által elkövetett bűncselekmény miatti

08 ebből (07-ből) megelőző pártfogás elrendelése
mellett

09 fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény miatti

10 ebből (09-ből) megelőző pártfogás elrendelése
mellett

11 gyermekkorú által elkövetett szabálysértés miatti

12 ebből (11-ből) megelőző pártfogás elrendelése
mellett

13 fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatti

14 ebből (13-ból) megelőző pártfogás elrendelése
mellett

15 a védelembe vett gyermek bántalmazása miatti

16 a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett

17 más szerv jelzése alapján védelembe vett

18 állampolgári jelzés alapján védelembe vett

19 A tárgyévben a védelembe vétel megszüntetésre (és egyéb ok miatt áthelyezett) került (kiskorúak
száma) 27

20 A 08 + 10 + 12 + 14 sorok összegéből tárgyévben a megelőző pártfogás megszüntetésre került

21 December 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma (halmozott adat) 31

22

Ebből a
fenntartás

oka
(21-ből):

környezeti

23 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt 1

24 szülőnek felróható magatartási 27

25 gyermeknek felróható magatartási 3

26 gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatti

27 gyermekkorú bántalmazása miatti

28 Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek 4 19

B.23. Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések és az azzal érintett gyermekek száma (a tárgyévben)
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Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal
adata

01 Szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását

hány kiskorút
érint

4

02 Szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet 31

03 A gyermek és a hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése 3

04 A gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszűntetéséről való intézkedés 19

05 A gyermek számára – kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében – magatartási szabályok
megállapítása 19

06 A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására 31

07 Iskolapszichológusi vizsgálaton való megjelenésre kötelezés 4

08 Konfliktuskezelési szolgáltatáson való megjelenésre kötelezés 1

09 A családi pótlék természetben nyújtása (10-15. sorok összege)

10

Ebből (09-ből): kiskorúak száma akinél a
kirendelt eseti gondnok

hozzátartozó

11 gyermekjóléti szolgálat családgondozója

12 óvoda, iskola gyermekvédelmi felelőse

13 védőnő

14 polgármesteri hivatal munkatársa

15 egyéb

16 Megelőző pártfogás elrendelése

17 Összesen (01–09-ig és 16. sor összege) 112

18 A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások által érintett gyermekek
száma

31

19 Két éve zajló sikertelen védelembevétellel érintett gyermekek 11

Bizonylatszám: 13302027-1 19 / 25 2021.01.26. 14:39



B.24. Iskoláztatási támogatás folyosításának szüneteltetése, valamint az arra történő figyelmeztetések

Az adatokat az érintett gyermekek számában kell megadni.

Sor-
szám

Megnevezés Kiskorúak száma

01 10 órás jelzés hány gyermeket érint

02

Ebből
(01-ből):

14 évesnél fiatalabb gyermek

03 14-16 éves gyermek

04 16 éves kort betöltötte

05 10 órás jelzés megküldése a gyermekvédelmi szakszolgálat számára

06 50 órás jelzés hány gyermeket érint 1

07

Ebből
(06-ból):

14 évesnél fiatalabb gyermek

08 14-16 éves gyermek

09 16 éves kort betöltötte 1

10 50 órás jelzés megküldése a gyermekvédelmi szakszolgálat számára

11 Jogerősen megszüntetett eljárás hány kiskorút érint 1

12
Ebből (11-

ből):

ismeretlen helyen tartózkodás okán

13 utólagos igazolás okán

14 egyéb ok miatt 1

15 Támogatás szüneteltetésének kezdeményezése

16 Ebből egyidőben védelembe vett gyermek

17 Összes felülvizsgálat jogerős döntéssel 4

18

Ebből
(17-ből):

szüneteltetés fenntartása 3

19 szüneteltetés megszüntetése utólagos igazolás vagy ismeretlen helyen tartózkodás miatt,
illetve egyéb ok miatt 1

20 szüneteltetés megszüntetése tanulmányi kötelezettség teljesítése miatt

21 Azon tanulók száma, akikre tekintettel a tárgyév december 31-én a családi pótlék folyósítása szünetel
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B.25. A gyámhivatal által védelembe vett és az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésével érintett
gyermekek adatai lakóhelyük szerint (tárgyév december 31.)
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2940 Agyagosszergény

1504 Babót 1 1

1058 Beled

1595 Cirák

3259 Dénesfa

2244 Edve

2384 Gyóró

0402 Himod 6 6

1002 Hövej

2833 Kapuvár 19 1 16 2

3369 Kisfalud

2198 Mihályi

1512 Osli

1479 Rábakecöl

1443 Répceszemere

1571 Szárföld 2 2

0623 Vadosfa

1788 Vásárosfalu

0458 Veszkény 1 1
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2579 Vitnyéd 2 2

9999 Összesen 31 1 27 3

B.26. Örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítási ügyek

Sor-
szám

Megnevezés Gyámhivatal

01 Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok száma (a rokoni örökbefogadók kivételével) 5

02 Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított egyedülállók száma (a házastársi, rokoni örökbefogadók kivételével)

03 Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma
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B.27. Örökbefogadás és felbontás (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Kijelölt gyámhivatal

01 A tárgyév folyamán örökbefogadhatónak nyilvánított gyermekek száma

02 Engedélyezett örökbefogadásokban érintett gyermekek száma összesen (03+05+06+07+08+09+10+11)

03

Ebből
(02-ből):

nevelésbe vett gyermek titkos örökbefogadása volt

04 ebből 03. sorból örökbefogadhatónak nyilvánított volt

05 nevelésbe vett gyermek nyílt örökbefogadása volt

06 ideiglenes hatállyal gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermek titkos örökbefogadása
volt

07 ideiglenes hatállyal gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermek nyílt örökbefogadása
volt

08

a szülő hozzájáruló
nyilatkozata alapján

engedélyezett

házastársi

09 rokoni

10 nyílt, szakellátásba utalás nélkül örökbefogadónál elhelyezett
(kivéve házastársi, rokoni)

11 titkos (szakellátásba utalás nélkül örökbefogadónál elhelyezett)

12 A tárgyévben 02. sorból engedélyezett nemzetközi örökbefogadásokban érintett gyermekek száma (titkos)

13 A 08–09. sorból tárgyévben külföldi állampolgárságú örökbefogadó szülő számára engedélyezett házastársi,
rokoni örökbefogadásban érintett gyermekek száma

14 A 02. sorból tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket érintő örökbefogadások száma

15 A 02. sorból 12 hónaposnál fiatalabb gyermeket érintő örökbefogadások száma

16 A 02. sorból a gyermek örökbefogadásához hozzájáruló szülője korlátozottan cselekvőképes kiskorú

17 A 02. sorból örökbefogadott gyermek szülője cselekvőképtelen kiskorú

18 A 02. sorból örökbefogadott gyermek szülője cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú

19 A tárgyévben a gyermek hathetes életkorának betöltéséig titkos örökbefogadáshoz tett szülői hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásának száma

20 A tárgyévben a gyermek hathetes életkorának betöltéséig nyílt örökbefogadáshoz tett szülői hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásának száma

21 Külföldi állampolgárságú kiskorú külföldön történt örökbefogadását jóváhagyó nyilatkozatok száma

22 Külföldi állampolgárságú nagykorú külföldön történt örökbefogadását elismerő határozatok száma

23 Felbontott örökbefogadások száma örökbefogadottanként (24–28. sorok összege)

24

Ebből
(23-ból):

gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek volt

25

a szülő hozzájáruló
nyilatkozata alapján

engedélyezett

házastársi

26 rokoni

27 nyílt (kivéve házastársi, rokoni)

titkos (szakellátásba utalás nélkül örökbefogadónál elhelyezett)28

29
A felbontott örökbefogadások közül (23-ból):

kiskorúak

30 nagykorúak

31 Származás megismerésére irányuló kérelmek száma

32 Ebből (31-ból): elutasított kérelmek száma
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B.28. Tárgyévben elrendelt örökbefogadás-utánkövetések

Sor-
szám

Utánkövetést végző szerv Az utánkövetett örökbefogadás
előkészítését ennyi esetben végezte Tárgyévben elrendelt összes utánkövetés*

01 TEGYESZ

02 Örökbefogadást elősegítő civil szervezet

03 Összesen (01-02. sorok összege)

* Az elrendelt összes utánkövetésnek meg kell egyeznie az utánkövetett örökbefogadás előkészítésének számával.

B.29. Tárgyévben megvalósult utánkövetések

Sor-
szám

Megnevezés Kijelölt gyámhivatal

01 Gyámhivatalhoz érkezett utánkövetési jelentések száma összesen (02–04. sorok összege)

02

Ebből (01-ből):

házastársi, rokoni örökbefogadást követően

03 az örökbefogadást követő fél év múlva (kivéve 02. sor)

04 az örökbefogadást követő másfél év múlva (kivéve 02. sor)

05 Intézkedések száma az örökbefogadók együttműködésének hiánya miatt

06

Ebből (05-ből):

házastársi, rokoni örökbefogadás volt

07 nyílt örökbefogadás volt (kivéve a 06. sor)

08 titkos örökbefogadás volt
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 igazgatási szakügyintéző
2 a
3 b
4 c
5 d
6 e
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