
  
  

Nyilatkozat ...............ellátáshoz 

  
Alulírott név:…………………………, (szül, hely, idő: ……………………………anyja neve:
………………………………, lakcíme: ……………………………....................................…., 
továbbiakban: Szülő) mint kiskorú gyermek név:………………………….(szül.hely, idő:
… … … … … … … … … … … … …
anyja neve: ………………………........... lakcíme: …………………………………..............................
............., továbbiakban: Gyermek) törvényes képviselője figyelemmel a Polgári Törvénykönyről szóló 
2013. évi V. törvény 4:173-4:175 bekezdéseire, melyek szerint: 

 4:173. § [A szülők együttműködési kötelezettsége] 
A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott 

fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - együtt kell működniük. 
4:174. § [A gyermekkel együttélő szülő tájékoztatási kötelezettsége] 
A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a 

különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel 
kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia. 

4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok] 
(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha 

a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, 
ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és 
megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy 
letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és 
iskolájának, életpályájának megválasztása. 

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok 
tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 

Alulírott kezdeményezem ....................ellátást, egyben a következő nyilatkozatot teszem:  
  
1. Kijelentem, hogy a fenti megnevezett gyermek felett a szülői felügyeleti jogot én, vagy közösen 
vagy megosztva (házastárs vagy élettárs neve: …………………............. szül.hely, idő:
………………………….. lakcím: ………………………….................................................... gyakoroljuk, 
továbbá kijelentem, hogy a bíróság a szülői felügyeleti jogot tőlem vagy a házastársamtól/
élettársamtól nem vonta meg,  
2. Kijelentem, hogy az ellátáshoz házastársam/élettársam hozzájárulását adta,  
3. Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozattal hozzájárulok saját, házastársam/élettársam, ill. a 
gyermekem személyes adatainak a kezeléséhez,  

  
Kelt, …………………., ……... év ……………… hó … nap  
  
  

……………………………………  
          Szülő  


