
Az előzetes jognyilatkozat felvétele  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.) 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Személyesen előterjesztett kérelem  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs  

 

Az ügyintézés határideje:  

60 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

Nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy 

teljes korlátozása esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban 

vagy gyámhatóság előtt személyesen előzetes jognyilatkozatot tehet. A nyilatkozatot 

tevő személy az előzetes jognyilatkozatban megnevezheti azt az egy vagy több 

személyt, akit gondnokául, helyettes gondnokául rendelni javasol; kizárhat egy vagy 

több személyt a gondnokok köréből; és meghatározhatja, hogy egyes személyes és 

vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el. Az előzetes jognyilatkozatot be 

kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába. Az előzetes jognyilatkozat 

nyilvántartásba való bejegyzésének elmaradása az előzetes jognyilatkozat 

érvényességét nem érinti.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Ha a bíróság a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyező határozatában az 

előzetes jognyilatkozat alkalmazását elrendelte, a gyámhatóság az abban foglaltak 

figyelembevételével jár el a gondnok kirendelésekor és tevékenységének 

meghatározásakor, amelyek során felhívja a gondnok figyelmét az előzetes 

jognyilatkozatban szereplő rendelkezések betartására, és bírálja el a gondnok 

számadását, valamint fogadja el beszámolóját. Ha az előzetes jognyilatkozatban 

foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne, a gyámhatóság kéri a 

bíróságtól az előzetes jognyilatkozatban lévő rendelkezés alkalmazásának 

mellőzését, feltéve, hogy azt a gondnok a bíróságnál nem kezdeményezte.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről  



- 16/2014 (III.13) KIM rendelet a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok 

nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 


