
Ügytípus  Szülõi felügyeleti jog gyakorlás 

Rövid leírás  Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdé-
sekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik szülõ kérheti. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylı, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a 
korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen 
gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapí-
tani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást 
mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel jár-
na, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy 
cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  

1959. évi IV. tv. A Polgári törvénykönyvrõl (Ptk.) 
1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 



 

Ügytípus  Gyámnevezés, gyámságból való kizárás 

Rövid leírás  
A szülõ rendelkezhet arról, hogy halála esetén kiskorú gyermekének ki legyen a gyámja, ki 
gondozza, nevelje, ki legyen a törvényes képviselõje, vagyonának kezelõje. Arról is rendel-
kezhet, ki ne lehessen gyámul kirendelhetõ gyermekének. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy. 
Korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ 
cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget 
kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli  hozzátartozóit. 
A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral 
vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a  meghallgatandó nagykorú 
személy cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  

1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 



 

Ügytípus  Kapcsolattartás 

Rövid leírás  

A gyermekétõl különélõ szülõnek joga és egyúttal kötelessége is, hogy gyermekével kap-
csolatot tartson. Kapcsolattartásra jogosult: szülõ, biztosítani kell nagyszülõ, nagykorú 
testvér, szülõ, halála esetén, szülõ testvére, illetve szülõ házastársa. E személyek kérhetik 
a kapcsolattartás szabályozását, illetve már a 14. életévét betöltött gyermek is. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondo-
zót, a korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ 
cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget 
kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. 
A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral 
vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú 
személy cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  

1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 



 

Ügytípus  Családbafogadás 

Rövid leírás  

A gyermek szülei, illetve különélõ szülõk esetén a szülõi felügyeletet gyakorló szülõ kérhe-
ti, hogy gyermekét a szülõ egészségi állapota vagy más családi ok miatt egy bizonyos ideig 
más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje. A 
családbafogadó szülõt gyámul kell kirendelni, aki a kiskorú törvényes képviselõje. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú, cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondo-
zót, a korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ 
cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget 
kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. 
A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral 
vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú 
személy cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  

1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 
 



 
  

Ügytípus  Átmeneti, tartós nevelésbe vétel 

Rövid leírás  

Átmeneti nevelésbe vételre kerül sor, ha a gyermek fejlõdését családi környezete veszélyezte-
ti, illetve a gyermek megfelelõ gondozását családja nem tudja ellátni. Tartós nevelésbe akkor 
veszi a gyámhatóság a kiskorút, ha a szülõk meghaltak, vagy a szülõk felügyeleti jogát a bíró-
ság megszüntette, valamint ha a szülõ hozzájárult gyermeke ismeretlen személy általi 
örökbefogádásához. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú, cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a 
korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen 
gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapí-
tani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást 
mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel jár-
na, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy 
cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 



 

Ügytípus  Utógondozás 

Rövid leírás  

Az átmeneti vagy tartós nevelés megszûnése után a kiskorú gyermek és a 18. életévét betöl-
tött fiatal felnõtt legalább 1 évig utógondozásba kerül, mely elõsegíti a családjába való vissza-
illeszkedést, illetve a fiatal felnõtt önálló életének megkezdését. Az utógondozói ellátást a fia-
tal felnõttnek magának is kérnie kell. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú, cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a 
korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen 
gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapí-
tani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást 
mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel jár-
na, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy 
cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  
kérelem,  
jövedelemigazolás, tanulói jogviszony igazolása, befogadó nyilatkozat, személyi igazolvány, 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 
 



Ügytípus  Gyámság 

Rövid leírás  

Az a kiskorú, aki nem áll szülõi felügyelet alatt, gyámság alá tartozik és részére a gyámható-
ság gyámot rendel. Gyámot kell rendelni: ha a kiskorú szülei meghaltak, vagy a szülõk szülõi 
felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a szülõk cselekvõképtelenek, a gyermek más 
személynél vagy gyermekotthonban került elhelyezésre, vagy ha a szülõ hozzájárult gyermeke 
más személy (kivéve házastárs) általi örökbefogadásához. A legközelebbi hozzátarto-
zók kötelesek jelezni, ha gyámrendelés szükséges. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a 
korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen 
gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapí-
tani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást 
mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, 
illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvõképtelen 
vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  

1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem, jövedelemigazolás, 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 



 

Ügytípus  Gondnokság 

Rövid leírás  

A nagykorú személy házastársa, egyenesági rokona, testvére kérheti, hogy a személyi és vagyo-
ni ügye intézésére, önmaga ellátására képtelen vagy részben képes személyt helyezzék gond-
nokság alá. A gondnok lesz a törvényes képviselõje. Eseti gondnokot kell rendelni annak a nagy-
korú cselekvõképes személynek, aki körülményei miatt a konkrét ügy intézésében körülményei 
miatt a konkrét ügy intézésében akadályozott, vagy aki nem képes ellátni a törvényes képvisele-
tet, mert pl. szakértelmet igényel, vagy pl. a szülõ gyermekét nem képviselheti az adott ügyben. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a 
korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen 
gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapíta-
ni, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni 
lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a 
meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvõképtelen vagy is-
meretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  1959. évi IV. tv. A Polgári törvénykönyvrõl (Ptk.)149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámható-
ságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  
kérelem, szakorvosi igazolás, vélemény egyéb, gondnokságot alátámasztó irat (pl. ismeretlen 
helyen tartózkodást igazoló stb), 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 



  

Ügytípus  Számadás 

Rövid leírás  
A gyám, illetve gondnok a gyámolt, illetve gondnokolt vagyonának kezelésérõl - pénzének 
felhasználásávról - számadást nyújt be, elszámolással tartozik a gyámhatóság felé. A gyám a 
kiskorú, a gondnok a nagykorú személy törvényes képviselõje. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a 
korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen 
gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapí-
tani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást 
mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel jár-
na, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy 
cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési útmu-
tatók  

kérelem (nyomtatvány) 

Az alkalmazott jogszabályok  

1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  
kérelem, bevételt, kiadást igazoló iratok (számlák, csekkek, nyugdíjszelvény, átvételi elis-
mervény, befizetést igazoló bizonylat stb.), 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 
  



  

Ügytípus  Örökbefogadás 

Rövid leírás  

Az örökbefogadás célja az, hogy az örökbefogadó, valamint annak rokonai és az örökbefogadott között családi 
kapcsolatot létesítsen és elsõsorban olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akinek szülei nem élnek, 
vagy akiket szüleik megfelelõen nevelni nem képesek, illetve akikról szülei lemondtak. Az örökbefogadáshoz a 
szülõ úgy is is megadhatja a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy, akinek személyisége és körülményei alapján alkalmas 
az örökbefogadásra. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a korlátozottan 
cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden 
esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek 
más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan 
kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy 
cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  

1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
(Gyer) 

Szükséges iratok  

kérelem, 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az örökbefogadási engedély megadásához a felek 
egyetértõ kérelmét tartalmazó nyilatkozat, továbbá a gyermek szüleinek hozzájárulása szükséges, valamint az 
örökbefogadó szülõnek csatolnia kell az alkalmasságát tanusító jogerõs gyámhivatali határozatot az alkalmas-
ságot alátámasztó pszichológiai véleményt, háziorvosi igazolást az egészségi állapotról, születési és házassági 
anyakönyvi kivonatát, jövedelmi viszonyairól szóló igazolást 

A személyek feladatai  - 



 

Ügytípus  Családi jogállás rendezése 

Rövid leírás  

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése után a jegyzõ felhívja az anyát apai elismerõ nyilatkozat 
felvételére. A teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot a gyermek születése után és azt megelõzõen lehet meg-
tenni. Amennyiben az anya nem kívánja a gyermek apját megnevezni, akkor lehetõség van a gyermek családi jog-
állását képzelt apa személyével rendezni. Az apaság vélelmét meg lehet támadni, bíróság elõtt, ha az akit a véle-
lem alapján apának kell tekinteni a gyermek anyjával a fogamzás idején nemileg nem érintkezett, vagy a körül-
mények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tõle származik, és lehet kérni az apaság megállapítását is 
ugyanezen peres eljárás keretén belül. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Szülõ, vagy más törvényes képviselõ, gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, 14. életévét betöltött gyer-
mek. A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a korlátozottan 
cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden eset-
ben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más kö-
zeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy 
veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvõképtelen 
vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  
1952. évi IV. tv. A házasságról, családról és a gyámságról (Csjt) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  

személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
gyermek születése elõtt: családi állapot igazolás (az anyáé), terhességi kiskönyv, igazolás a szülés várható 
idõpontjáról. gyermek megszületése után: családi állapot igazolás, gyermek születési anyakönyvi kivonata. 
apaság vélelmének megdöntése: házasság felbontásáról szóló jogerõs bírói ítélet, gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, családi állapot igazolás (az anyáé) 

A személyek feladatai  - 



 

Ügytípus  Gyermektartásdíj megelõlegezés 

Rövid leírás  A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelezõ ítéletében megálla-
pított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget elõlegezi meg. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülõje vagy más tör-
vényes képviselõje. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a 
gondozót, a korlátozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában 
levõ cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kö-
telezettséget kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más 
közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti kése-
delem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni 
kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvõképtelen vagy ismeretlen he-
lyen tartózkodik. 

Az ügyintézés kezdeményezhetõ  A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtat-
ványok, kitöltési útmutatók  

formanyomtatvány, kitöltési útmutató 

Az alkalmazott jogszabályok  
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról (Gyer) 

Szükséges iratok  

személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
tartásdíjat megállapító bírósági ítélet, végzés, végrehajtást kezdeményezõ irat, vég-
rehajtás eredménytelenségét igazoló irat, jövedelem igazolás, 
közüzemi számlák, középfokú iskolai képzésben lévõ gyermek vonatkozásában isko-
lalátogatási igazolás 

A személyek feladatai  - 

Ügytípus  Otthonteremtési támogatás 



Rövid leírás  
Az átmeneti vagy tartós nevelésbõl kikerült fiatal felnõtt lakáshoz jutásának, tartós lakhatásának 
elõsegítése. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó lakó az a fiatal felnõtt akinek legalább három éves idõtartamú folyamatos gondo-
zási helyén töltött nevelésbe vétel a nagykorúság elérésével szünt meg és készpénzének, betétjének, 
vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének 6O szorosát, legkésõbb a 24. életév betöltéséig még tanulói, illetve hallgatói jogvi-
szonyban állnak tanulmányai befjezéséig, legkésõbb 25. életévének betöltéséig. A gyámügyi eljárásban 
meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a korlátozottan cselekvõképes sze-
mélyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, 
akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más kö-
zeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan 
kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú sze-
mély cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési 
útmutatók  

formanyomtatvány, kitöltési útmutató 

Az alkalmazott jogszabályok  
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárás-
ról (Gyer) 

Szükséges iratok  

kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
a kérelmezõ önjogúvá válását megállapító gyámhivatali határozat, a volt vagyonkezelõ végszámadása, a 
nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítés, a nevelésbe vett gyermek tulajdonában lévõ ingatlanra vo-
natkozó adó- és értékbizonyítvány, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazolása, a támogatással 
megszerezni kívánt ingatlan adó- és értékbizonyítványa 

A személyek feladatai  - 
 



Ügytípus  Vagyoni ügyek 

Rövid leírás  

A gyermek, illetve a gondnokság alá helyezett személy tulajdonában lévõ ingatlan átruházásra, vagy bármely 
módon történõ megterhelésére, illetve a tulajdonukat képezõ értékpapír a személyes tulajdon szokásos tárgyai 
közé nem tartozó ékszerek, és egyéb ingó tárgyak elidegenítésére és megterhelésére vonatkozó jognyilatkozat-
hoz szükséges a gyámhivatal jóváhagyása. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén élõ kiskorú, valamint a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezett személy - törvé-
nyes képviselõje. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a korlátozottan 
cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen gyermeket, továbbá minden 
esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek 
más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan 
kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy 
cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. 
A gyámhatóság nem mellõzheti a gyermek közvetlen meghallgatását, a korlátozottan cselekvõképes, valamint 
az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek személyi és vagyoni ügyében. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési útmu-
tatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  

1959. évi IV. tv. A Polgári törvénykönyvrõl (Ptk) 
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
(Gyer) 

Szükséges iratok  

személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
ingatlan esetében: kérelem, az ingatlanra vonatkozó szerzõdés egy eredet és három másolati példánya, 3 hó-
napnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvány, 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,  
ingóság esetében: kérelem, értékbecslés, a szerzõdés egy eredeti és három másolati példánya. 

A személyek feladatai  - 

 



Ügytípus  Védelembe vétel 

Rövid leírás  

Ha a szülõ vagy más törvényes képviselõ a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhetõ, hogy segít-
séggel a gyermek fejlõdése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat 
jegyzõje intézkedik a gyermek védelembe vételére vonatkozólag. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy, illetve szabálysértési hatóság, nyomozó ha-
tóság a 14. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában, rendõrség, ügyészség, illetve bíróság 
bûncselekmény elövetésével vádolt gyanusított fiatalkorút, védõnõi szolgálat, háziorvos, házi gyer-
mekorvos, családsegítõ szolgálat, nevelési-oktatási intézmény, gyermekjóléti szolgálat. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a korlá-
tozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen gyermeket, 
továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint - 
szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meg-
hallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást 
mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tar-
tózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi el-
járásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 



Ügytípus  Ideiglenes hatályú intézeti elhelyezés 

Rövid leírás  

Amennyiben a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlõdését 
családi környezete vagy önmaga veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési 
önkorm. jegyzõje,  a gyámhivatal a gyermeket ideiglenesen elhelyezi a nevelésre alkalmas, azt válla-
ló különélõ szülõnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, nevelõszülõnél, vagy gyermekotthon-
ban. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Városi Gyámhivatal, 9300 Csorna, Laky Döme u. 1. 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
9300 Csorna, Laky Döme u. 1. telefon:96/264-567 

Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ 

Igénylõ, kötelezett  

Markotabödögén lakó nagykorú cselekvõképes személy. 
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülõt és más törvényes képviselõt, a gondozót, a korlá-
tozottan cselekvõképes személyt és az ítélõképessége birtokában levõ cselekvõképtelen gyermeket, 
továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint - 
szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellõzni lehet, ha a meg-
hallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást 
mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvõképtelen vagy ismeretlen helyen tar-
tózkodik. 

Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

A gyámügyi ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben. 

Ügyintézési határidõ  - 

Az ügyintézés díja  nincs 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési út-
mutatók  

(formanyomtatvány, kitöltési útmutató) nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  
1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi el-
járásról (Gyer) 

Szükséges iratok  kérelem 
személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

A személyek feladatai  - 
 


