Gondnokság alá helyezési per
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal. Az illetékesség nem változik a gondnokság alá helyezés iránti per
befejezéséig.
Az ügyintézéshez (perindításhoz) szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- elmeállapotra vonatkozó szakorvosi vélemény, ennek hiányában a szakorvos
nyilatkozata arról, hogy az érintett személy a vizsgálaton nem jelent meg
- jövedelmet igazoló irat /pl.: nyugdíjszelvény/, az érintett tulajdonában levő ingatlan
tulajdoni lapja, valamint azon ingatlan tulajdoni lapja, amelyen haszonélvezeti joga áll
fenn, vagy amelyekre őt érintő egyéb jog vagy tény van bejegyezve, ingó vagyon / pl.
lakossági folyószámla / adatait tartalmazó irat.
- nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyéb ellátása esetén a
nyugdíjfolyósítási törzsszám,
- betétben elhelyezett készpénze esetén a betétkönyv vagy folyószámla száma
- lakóhelyen készített környezettanulmány során felvett és a gyámhatósági
meghallgatásáról készült jegyzőkönyv,
- ideiglenes gondnokrendelés, illetve zárlat elrendelése esetén az erre vonatkozó
határozat.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen előterjesztett kérelem vagy írásban történő bejelentés alapján
hivatalból.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
60 napon belül.
Ügymenet leírása:
A gyámhatóság a gondnokság alá helyezés iránt - ha annak feltételei fennállnak akkor indít pert, ha a gondnokság alá helyezendő nagykorú személynek nincs együtt
élő házastársa, valamint élettársa, egyenesági rokona, testvére, vagy a felsorolt
személyek és kiskorú esetén a törvényes képviselője közül egyikük sem kíván pert
indítani, a perindítást vállaló személy a perindítás szükségességéről való
tájékoztatást követő hatvan napon belül nem indít pert, vagy a pert megindító
személy a bírósághoz benyújtott keresetét visszavonja.
Alapvető eljárási szabályok:
Cselekvőképességében részlegesen korlátozott az a nagykorú, akit a bíróság ilyen
hatállyal gondnokság alá helyezett. A bíróság cselekvőképességet részlegesen
korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez
szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan vagy

időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt - egyéni
körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt.
A cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell
határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben a
cselekvőképességet korlátozza. A cselekvőképesség részlegesen sem korlátozható,
ha az érintett személy jogainak védelme a cselekvőképességet nem érintő más
módon biztosítható.
A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben
önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba,
amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta.
A gondnokság alá helyezési eljárás megindítása különösen akkor indokolt, ha az
érintett személy személyi és vagyoni érdekvédelme egyéni körülményeire, valamint
családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel csak a gondnokság alá helyezéssel
biztosítható.
A
perindításhoz
szükséges
iratok
(környezettanulmány,
jövedelemigazolás, elmeállapotra vonatkozó szakértői vélemény, ingatlan tulajdoni
lapja a gyámhatósági meghallgatásáról készült jegyzőkönyv) beszerzése után a
gyámhatóság keresetet nyújt be a bírósághoz.
Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alá helyezett. A bíróság cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az ügyei viteléhez
szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan,
teljeskörűen hiányzik, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint családi és
társadalmi kapcsolataira tekintettel - gondnokság alá helyezése indokolt. A bíróság a
cselekvőképességet abban az esetben korlátozhatja teljesen, ha az érintett személy
jogainak védelme a cselekvőképességet nem érintő módon vagy a
cselekvőképesség részleges korlátozásával nem biztosítható. A gondnokság alá
helyezés ügyében a bíróság ítélettel dönt.
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

