
Gyámnevezés, gyámságból kizárás  

 

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.) 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Személyesen előterjesztett nyilatkozat. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs  

 

Az ügyintézés határideje:  

Szóbeli nyilatkozat azonnali jegyzőkönyvbe vételével  

 

Ügymenet leírása:  

A szülői felügyelettel rendelkező szülőnek joga van ahhoz, hogy kiskorú gyermeke 

részére gyámot nevezzen, vagy valakit a gyámság viseléséből kizárjon. A 

gyámhatóság a szülő gyámnevezésre vagy a kizárásra vonatkozó nyilatkozatát a 

gyámkirendelésre irányuló eljárás során köteles figyelembe venni.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Ha a szülő a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát a gyámhatóság 

előtt teszi, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gyermek, a nevezett gyám vagy a 

gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását 

lakóhely változásának bejelentésére. A szülő a lakóhelyváltozásáról szóló 

gyámhatósági bejelentési kötelezettségének úgyis eleget tehet, hogy a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől kéri, hogy a 

lakóhelyváltozás tényét közölje a gyámhatósággal. A gyámnevezést tartalmazó vagy 

a gyámságból kizáró gyámhatósággal közölt jognyilatkozatról a gyámhatóság 

naprakész nyilvántartást vezet és a szülő lakóhely változása esetén az illetékessé 

vált gyámhatóságot a jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesíti.  

 

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  



3.2. Gyám kirendelése  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal  

Ha a gyermeknek nincs törvényes képviselője, illetve annak kiléte nem állapítható 

meg, az eljárásra az a Járási Hivatal illetékes, amelynek területén a gyámrendelés 

szükségessé vált.  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának adattartalma,  

– a szülők gondnokság alá helyezésére vonatkozó bírói ítélet vagy, – a szülők halotti 

anyakönyvi kivonatának adattartalma, 

 – gyámrendelésre, gyámságból kizárásra vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó 

jegyzőkönyv, (amennyiben a szülők korábban ilyen nyilatkozatot tettek)  

– vagyonleltár  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve bejelentésre hivatalból.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs  

 

Az ügyintézés határideje:  

60 napon belül. (kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén soron kívül)  

 

Ügymenet leírása:  

Ha a gyermek szülei meghaltak, ha a szülők szülői felügyeleti jogát a bíróság 

megszüntette, ha a szülők ismeretlen helyen távol vannak, a szülők 

cselekvőképtelenek vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorúak, függetlenül attól, 

hogy tizenhatodik életévük betöltésétől a gondozás, nevelés jogát gyakorolhatják, 

vagy cselekvőképességükben a szülői felügyeleti jogok gyakorlása tekintetében 

részlegesen korlátozott nagykorú személyek, ha szülői felügyeleti joguk szünetel, 

gyámhatóság gyámot rendel a gyermek részére, elsődlegesen az arra alkalmas, és a 

tisztséget vállaló rokonok, hozzátartozók közül.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A gyámrendelés szükségességét a hozzátartozók, jogszabályban meghatározott 

szervek és személyek kötelesek jelezni a gyámhatóságnak. A gyám kirendelését 

bármely szerv vagy személy is kezdeményezheti.  

 

A gyámhatóság eljárása során beszerzi a gyámrendelés alapjául szolgáló okiratokat, 

meghallgatja a gyámi tisztség viselésére figyelembe vehető személyt, megvizsgálja 

viselhet-e gyámságot, személyiségénél fogva alkalmas-e gyámi tisztség viselésére. 

A gyámrendelésnél a gyámhatóság köteles figyelembe venni a szülők 

gyámrendelésre vagy gyámságból kizárásra vonatkozó nyilatkozatát. A 

gyámrendelés előtt a gyámhatóság vizsgálja, hogy az ítélőképessége birtokában 

lévő gyermeknek mi a véleménye a gyám személyéről, és a tizennegyedik életévét 



betöltött gyermek tiltakozása esetén azt, hogy a gyám személye ellen alapos okból 

tiltakozik-e. Nevezett gyám hiányában a gyámhatóság elsősorban a gyámság 

ellátására alkalmas közeli hozzátartozót rendel gyámul.  

Ha ilyen hozzátartozó nincs, a gyámhatóság más hozzátartozót vagy arra alkalmas 

személyt rendel gyámul, elsősorban azok közül, akik a gyermek gondozásában, 

nevelésében már korábban részt vállaltak.  

 

A kirendelt gyám a gyermek törvényes képviselője, vagyonának kezelője. A gyám a 

gyermek érdekeinek megfelelően köteles a tevékenységét gyakorolni. A gyámnak a 

tevékenysége során biztosítania kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő kiskorú 

az őt érintő döntések előkészítésében részt vehessen, véleményt nyilváníthasson. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szülői felügyeletet gyakorló szülő jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a gyám 

jogaira és kötelezettségeire. A gyám a tevékenységét a gyámhatóság rendszeres 

felügyelete - gyermekvédelmi gyámság esetén az irányítása - alatt látja el. 

Tevékenységéről bármikor köteles felvilágosítást adni a gyámhatóságnak. A 

gyámhatóság a gyám jogkörét korlátozhatja, és intézkedéseit a gyermek érdekében - 

hivatalból, a gyámság alatt álló gyermek vagy közeli hozzátartozója kérelmére - meg 

is változtathatja. E tekintetben közeli hozzátartozónak minősül a szülő akkor is, ha a 

szülői felügyeleti joga szünetel.  

 

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  

 

 


