
Gyámhatósági jóváhagyásához kötött ügyek kiskorú és cselekvőképességet érintő 
gondnokság alá helyezett személy vagyona esetén 

 

Vagyonnal rendelkező kiskorúak gyámhatósági jóváhagyáshoz kötött ügyei 

A kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozata a gyámhatóság jóváhagyásávalérvényes 

a) a kiskorút megillető tartásról történő lemondás; 

b) a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó 

jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása; 

c) a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy 

megterhelése; 

d) a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés; vagy 

e) a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó értékű vagyontárgyáról való 

rendelkezésesetén. 

 

Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a kiskorú ingatlanvagyonának megterhelésére az 
ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg, az ingyenes juttatást nyújtó személy javára 
történő haszonélvezet alapításával kerül sor. 

 

Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy 
közjegyzői eljárásban elbírálták. 

 

Semmis a kiskorú törvényes képviselőjének olyan jognyilatkozata, amellyel – a kiskorú vagyona 
terhére – ajándékoz, idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélkül kötelezettséget vállal, vagy 
amellyel jogokról ellenérték nélkül lemond. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a törvényes 
képviselőnek a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatához való hozzájárulására is. 

 

Vagyonnal rendelkező gondnokoltak gyámhatósági jóváhagyáshoz kötött ügyei 

A cselekvőképességében részlegesen korlátozott (felnőtt) személy és gondnoka jognyilatkozatának, 
továbbá a cselekvőképtelen nagykorú gondnoka jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság 
jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy 
cselekvőképtelen nagykorú 

a) tartására; 

b) öröklési jogviszony alapján őt megillető jogára vagy terhelő kötelezettségére; 

c) nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely 
módon történő megterhelésére; 

d) gyámhatóságnak átadott vagyonára; vagy 

e) a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű 

vagyontárgyáravonatkozik. 

 

Ingatlan vagyonnal kapcsolatos ügyek 

 

A gyámhatóság a kiskorú vagy a gondnokság alatt álló személy nem tehermentes ingatlanszerzésére, 
ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon történő megterheléséra jognyilatkozat 
jóváhagyása során az eset összes körülményét mérlegelve azt vizsgálja, hogy a jognyilatkozat 
jóváhagyása a gyermek vagy a gondokság alá helyezett személy érdekeit szolgálja-e. 

 

A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell 

a) az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, 

b) 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított 
bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem 
régebben már megállapította, 

 

A közös tulajdon megállapodás alapján történő megszüntetésének jóváhagyása iránti kérelemhez a 
fentiek mellett mellékelni kell az elvi telekmegosztási engedélyt, továbbá a megosztás után 
kialakításra kerülő ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslést. 

 

A gyámhatóság eljárása során a szerződés tárgyát képező ingatlan adatainak beszerzéséről 
gondoskodik. 

 



A tulajdonosváltozásnak, illetőleg a tulajdonközösség megszűnésének az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése érdekében a gyámhivatal a szerződésben foglalt törvényes képviselői 
jognyilatkozat jóváhagyását és a határozat jogerőre emelkedését a szerződésekre, illetőleg 
megosztás esetén a vázrajzra rávezeti (jóváhagyó záradékkal látja el). 

 

A gyámhatóság az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha 

a) a szerződésben meghatározott vételárat betétben elhelyezték vagy 

b) az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történt, és 

ba) a vételárat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott módszer és felosztás szerint 
fogják megfizetni, vagy 

bb) a vételárból a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott esetben a kiskorú személyt is 
megilletné a fennmaradó vételárhányad és a vételárból a kiskorút megillető összeget gyámhatósági 
fenntartásos betétben fogják elhelyezni. 

 

Ha a felek megállapodása szerint a vevő a vételárat több részletben fizetheti meg, a gyámhivatal a 
jognyilatkozatot akkor hagyja jóvá, ha 

a) a tulajdonjogot – a vételár utolsó részlete kifizetésének időpontjáig – fenntartással ruházták át, 
vagy 

b) a kötelezettség biztosítására zálogszerződést kötnek, vagy 

c) a szerződés teljesítését készfizető kezes biztosítja, vagy 

d) a vételárhoz kölcsönt nyújtó hitelintézet a kölcsön folyósítására – egyéb feltételek nélkül – 

kötelezettséget vállal. 

Ebben az esetben a szerződés akkor látható el záradékkal, ha a kézi zálogról vagy az elzálogosított 
követelésről, jogról kiállított okiratot, valamint a kötelezettséget vállaló nyilatkozat eredeti példányát a 
gyámhivatalnál letétbe helyezték, továbbá kezesség esetén, ha a kezes igazolja, hogy a keresete, 
jövedelme a kielégítéshez megfelelő biztosítékul szolgál. 

 


