
 

 

IRATBETEKINTÉS, ILLETVE MÁSOLAT KÉRÉSE IRÁNTI KÉRELEM 
(a gyermek szülője vagy törvényes képviselője számára) 

 

Alulírott ..................................................................................................................................................................  

Születési hely: ...................................................................................................................................................  

Születési idő: ..........................................................................................................................................................  

Anyja neve: ............................................................................................................................................................  

Lakcím: ..................................................................................................................................................................  

azzal a kérelemmel fordulok a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetőjéhez, hogy  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 136/A.§ 

és a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak alapján, a külön 

jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, 

valamint az intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött a gyermekkel kapcsolatos iratba betekintést 

illetve kivonat, másolat kiadását engedélyezni szíveskedjen.  

 

Tudomásul veszem, a Gyvt. 17.§ (2a) bekezdésben foglaltak szerint, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 

szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő 

intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli.  

Tudomásul veszem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben 

meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre 

vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a 

gyermek védelembe vételére vagy nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek 

elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet 

alkalmazottja és vezetője, a gyermek és az őt nevelő szülő vagy a gyermek törvényes képviselője tartózkodási 

helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, illetve korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, 

ha: 

- a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 

büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig, 

-  a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön törvényben 

meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozat 

vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig. 

Kérelmezőként, mint érintett jelen dokumentum aláírásával tudomásul veszem, és kifejezetten önkéntes 

hozzájárulásom adom ahhoz, hogy a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja, mint adatkezelő a jelen 

dokumentumon átadott adataimat az adatkezelési cél megvalósulásáig a hatályos jogszabályoknak, valamint a 

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően kezelje, tárolja és 

továbbítsa. Kérelmezőként a jelen dokumentum aláírásával kijelentem egyúttal, hogy az Adatkezelési 

Tájékoztató tartalmát megismertem és elfogadom. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a 

fentiek ismeretében, korlátozó tényezők nem állnak fent velem szemben.  
 

Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. 

Iratbetekintés formája: betekintés és/vagy kivonat, másolat kérése (megfelelő aláhúzandó) 

Kelt:  ......................................................  

   ……………………………………  
                                                         szülő vagy törvényes képviselő                                            

   


