
A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében  

 

-  elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más 

alkalmas személynél, illetve a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél (a 

továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy 

pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó gyámot 

vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, 

-   megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését, 

-   dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 

-  nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi 

gyámot rendel, 

- a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan 

- dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 

elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról, 

- véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagy a javítóintézet 

igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 

és 

- a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az együttes 

elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek kiadásáról, és 

megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket, 

 

-  dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 

-  figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának 

alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt 

esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét, 

-  dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 

-  dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a 

fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 

-  dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 

-  megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 

-  dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési 

felügyeletéről, 

-  közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 

-  dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről, 



-  dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti 

gondnok elszámolásának elfogadásáról, 

-   kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének megszüntetését, 

felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését, 

-   megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 

-   a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi 

területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 

elkészítésére. 


