
Gondnok, ideiglenes gondnok kirendelése  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal  

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén az ügyei vitelében 

akadályozott vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek, 

ideiglenes gondnokrendeléssel, gondnokság alá helyezéssel érintett személy 

lakóhelye található.  

 

Ha a tartós bentlakásos intézményben elhelyezett, cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt álló személy számára hivatásos gondnokot kell kirendelni, a 

gyámhivatal illetékességét a gondnokság alatt álló személy tényleges tartózkodási 

helye alapozza meg. 

 

Ha az ügyei vitelében akadályozott vagy cselekvőképességet érintő gondnokság 

alatt álló személynek nincs törvényes képviselője, illetve annak kiléte nem állapítható 

meg, az eljárásra az a Járási Hivatal illetékes, amelynek területén a gondnokrendelés 

szükségessé vált.  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.) 

- gondnok kirendeléshez: jogerős bírósági határozat  

- születési anyakönyvi kivonat adattartalma  

- ideiglenes gondnok rendeléséhez: szakvélemény a belátási képesség tartós, teljes 

vagy ügycsoportok vonatkozásában korlátozott mértékben megállapított hiányáról,  

- vagyonleltár  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Szóban, vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy bejelentésre, bírósági ítélet 

megküldését követően hivatalból.  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs  

 

Az ügyintézés határideje:  

gondnok kirendelése: 60 napon belül  

ideiglenes gondnok kirendelése: soron kívül  

 

Ügymenet leírása:  

A gyámhatóság annak a nagykorú személynek akit a bíróság cselekvőképességet 

érintő gondnokság alá helyezett gondnokot, kivételesen több gondnokot vagy 

helyettes gondnokot rendel. A gondnokság alá helyezésről szóló ítéletét a bíróság a 

gyámhatóság részére hivatalból megküldi a gondnok kirendelésére vonatkozó 

intézkedések megtétele érdekében.  

 



A gyámhatóság a gondnokság alá helyezendő nagykorú személy, a vele együtt élő 

házastársa, valamint élettársa, egyenesági rokona vagy testvére kérelmére, vagy 

bármely szerv vagy személy erre irányuló bejelentése esetén hivatalból, a Ptk. 2:26. 

§-a alapján a nagykorú személy részére ideiglenes gondnokot rendel, ha a felmerült 

eset azonnali intézkedést igényel, a gondnokság alá helyezendő személy érdekeinek 

védelme zárlat elrendelésével nem lehetséges,  

és a gondnokság alá helyezendő személy elmeállapotára vonatkozó - lehetőség 

szerint beszerzett - szakorvosi vélemény alapján indokolt. A gyámhatóság az 

ideiglenes gondnokot kirendelő határozatában - a kirendelés okának megfelelően - 

megjelöli, hogy az ideiglenes gondnok mely ügyekben vagy ügycsoportokban 

jogosult jognyilatkozatot tenni. Az ideiglenes gondnokot kirendelő határozatot a 

gyámhatóság – a gondnokság alá helyezés iránti keresetlevéllel és mellékleteivel 

együtt – 8 napon belül felülvizsgálatra megküldi a bíróságnak. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A gyámhatósághoz megküldött gondnokság alá helyezésről szóló jogerős ítélet 

alapján a gyámhatóság beszerzi a gondnokság alá helyezett vagyonára vonatkozó 

leltárt, megvizsgálja, hogy a gondnokolt kinek a gondozása alatt áll, van-e a 

gondnokrendeléssel érintett személy előzetes jognyilatkozatában gondnokul 

megjelölt vagy kizárt személy, van-e olyan házastárs, élettárs, szülő vagy más 

hozzátartozó, akit gondnokul ki lehet rendelni.  

 

Gondnokul - ha ez az érdekeivel kifejezetten nem ellentétes - a gondnokság alá 

helyezett személy által az előzetes jognyilatkozatában megjelölt vagy a gondnok 

kirendelése iránti eljárásban az érintett által megnevezett személyt kell kirendelni. Ha 

ez nem lehetséges, elsősorban a gondnokság alá helyezett személlyel együtt élő 

házastársat, élettársat kell gondnokul kirendelni. Ha az érintettnek nincs ilyen 

hozzátartozója, vagy a házastárs, az élettárs kirendelése veszélyeztetné a 

gondnokság alá helyezett személy érdekeit, a gyámhatóság gondnokul olyan 

személyt rendel ki, aki a gondnokság ellátására az összes körülmény 

figyelembevételével alkalmas. A gondnok rendelésénél az arra alkalmas személyek 

közül előnyben kell részesíteni a szülőket vagy a szülők által a haláluk esetére 

közokiratban vagy végrendeletben megnevezett személyt, ilyenek hiányában azokat 

a hozzátartozókat, akik szükség esetén a személyes gondoskodást is el tudják látni.  

 

A gyámhatóság meghallgatja a gondnokság alá helyezéssel érintett személyt - ha 

mentális állapota lehetővé teszi – valamint a gondnoki tisztséget vállaló személyt. Ha 

nincs olyan hozzátartozó, aki a gondnoki tisztséget vállalná, a gyámhatóság 

hivatásos gondnokot rendel. A hivatásos gondnok legfeljebb 30 gondnokság alatt álló 

személy felett láthat el gondnoki tisztséget, kivéve ha az adott gondokoltak 

igényeinek figyelembe vétele alapján a gondnoki feladatok ellátását legfeljebb 35 

gondnokolt egyidejű ellátása nem veszélyezteti vagy a hivatásos gondnoki 

feladatokat kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy látja el. Ez utóbbi 

esetben a hivatásos gondnok legfeljebb 45 gondnokolt érdekében járhat el. A 

gondnok gondnokoltja törvényes képviselője, vagyonának kezelője, a gondnok 

működésének felügyeletét a gyámhatóság látja el.  



 

Az ideiglenes gondnok jogköre a kirendelő határozatban megjelölt ügycsoportokra 

terjed ki. A kirendelés hatálya a gondnokság alá helyezési per jogerős befejezését 

követő gondnok kirendelésével szűnik meg, amennyiben a bíróság a kirendelés 

felülvizsgálata során nem szünteti meg azt.  

 

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  

- 2016.évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról  

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 


