Gyámság
Az ezzel kapcsolatos eljárás a valamilyen oknál fogva szülői felügyelet
nélkül maradt gyermekre vonatkozó intézkedéseket foglalja magába.
Jogszabály:
Csjt. 88-110. §, Gyer. 127-130. §, 140-143. § és 146-162. §
Gyámrendelésre akkor kerül sor, ha a szülői felügyeleti jog megszűnt vagy
szünetel, azaz:
- szülők meghaltak,
- a bíróság megszüntette a szülők szülői felügyeleti jogát,
- ha a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes,
- ha szülő ismeretlen helyen távol van, vagy ténylegesen akadályozva van,
- ha a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el (nem a szülők
valamelyikénél),
- a gyámhivatal a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe vette,
- a gyámhivatal a gyermek családba fogadásához hozzájárult,
- a városi gyámhivatal a gyermeket ideiglenesen elhelyezte (más személynél,
gyermekotthonban stb.), és per van folyamatban a szülői felügyeleti jog
megszüntetése, ill. a gyermek elhelyezése tárgyában,
- a szülő 6 hetesnél fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához
hozzájárult (hivatásos gyámot kell rendelni, ha a gyermeket ideiglenesen a leendő
örökbe fogadó szülőnél helyezték el)
- a szülő az általa ismert személy részére történt - nyílt- örökbefogadáshoz járult hozzá
(kivéve:házastársi),
ebben az esetben az örökbefogadót kell gyámul kirendelni.

Az eljárás menete:
Az eljárást kezdeményezhetik:
- gyermek hozzátartozói,
- bíróság, anyakönyvvezető, hagyatéki leltározást végző, egyéb államigazgatási
feladatot ellátó szervek,
- bármely más szerv vagy személy,
–
–

városi gyámhivatal hivatalból.

Vizsgálni kell
- a gyámrendelés okát,
- kinek a gondozásában áll a gyermek, személye és körülményei alkalmasak-e a
gyermek ellátására, gyámi tiszt viselésére,
- van-e nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy,
- van-e alkalmas hozzátartozó, aki gyámként kirendelhető,
- van-e a gyermeknek vagyona és azt ki kezeli.
Be kell szerezni:
- gyámrendelésre okot adó okiratokat (szülők halotti anyakönyvi kivonatának
másolata, bírói ítélet stb.)
- gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
- a gyermek ingó és ingatlan vagyonáról készült leltárt,
- szükség szerint pszichológiai véleményt vagy más - a gyermekkel foglalkozó szerv
vagy személy – véleményét,
- jövedelemigazolásokat.
Meg kell hallgatni:
- szülőt vagy más törvényes képviselőt,
- gondozót,
- gyermeket, ha ítélőképessége birtokában van,
- szükség szerint a gyermek más közeli hozzátartozóját,
- kirendelendő gyámot.
A gyámkirendelésről a gyámhivatal határozattal dönt.
A gyámság ideje alatt:
- számadások elbírálása: a gyámot számadási kötelezettség terheli, amelyre vonatkozó
eljárás ismertetése a „Számadások” címszó alatt történik,
- a jogszabályban előírt gyámi jognyilatkozatok jóváhagyása elsősorban ingó,- és
ingatlanvagyont és készpénzt érintő (ezzel kapcsolatban: „Vagyonkezelés” címszó
alatt)
-a gyámi tisztségéből való esetleges elmozdítás, illetve felmentés.
Gyámság megszűnik:
- a gyámolt halála esetén

- nagykorúság elérésével
- szülői felügyelet alá kerüléssel
Gyám tisztsége megszűnik:
- gyámság megszűnésével
- felmentéssel, elmozdítással
Gyám felmentése:
- gyám alkalmatlansága esetén
- gyám kéri fontos okból
- utólag keletkezik olyan akadály, amely miatt a gyám nem viselhet gyámságot
- a gyermeket a városi gyámhivatal máshol helyezte el
- megszűnik a gyermekotthon vezetőjének megbízatása
Gyám elmozdításának okai:
ha a gyám:
- jogaival visszaél
- kötelességét elhanyagolja
- méltatlanná válik a gyámi tiszt betöltésére
- ha alaposan feltételezhető, hogy a gyámot el kell mozdítani tisztségéből és a
késedelem veszéllyel jár, azonnali hatállyal fel lehet gyámi tisztségéből függeszteni!

