
Támogatott döntéshozatal  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal, 

A támogatott döntéshozatallal kapcsolatos eljárás lefolytatására a támogatásra 

szoruló személy lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti gyámhivatal 

illetékes. 

 

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:  

A gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási 

képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú 

számára, annak kérelmére - cselekvőképessége korlátozásának elkerülése 

érdekében - támogató kirendeléséről határoz.  

 

A támogató, ha a támogatott döntéshozatal általános jelleggel vagy az adott 

ügycsoportra tekintettel fennáll, a támogatott személy kérésére 

- jelen van azoknál a közigazgatási, polgári és büntetőeljárási cselekményeknél, 

amelyekben a támogatott személy érintett, 

- az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon a támogatott személlyel 

egyeztet, 

- a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor jelen van, 

- tanácsaival, a támogatott személy számára szükséges tájékoztatás megadásával a 

támogatott személy jognyilatkozatának megtételét elősegíti, és 

- a támogatott személy döntésének meghozatalához segítséget nyújt, valamint a 

döntése meghozatalában személyes jelenlétével közreműködik. 

 

Ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési perben a bíróság úgy ítéli 

meg, hogy a cselekvőképesség részleges korlátozása sem indokolt, de az érintett 

személy meghatározott ügyei intézésében belátási képességének kisebb mértékű 

csökkenése miatt segítségre szorul, a gondnokság alá helyezés iránti keresetet 

elutasítja, és határozatát közli a gyámhatósággal. A támogatót a bíróság határozata 

alapján az érintettel egyetértésben a gyámhatóság rendeli ki. A támogató kirendelése 

a nagykorú cselekvőképességét nem érinti.  

 



Alapvető eljárási szabályok:  

A gyámhatóság a támogató kirendelése iránti eljárást a támogatásra szoruló személy 

kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján, hivatalból indítja meg. A 

gyámhatóság az eljárása során személyesen, lehetőség szerint együttesen hallgatja 

meg a támogatásra szoruló személyt és a támogatónak jelentkező személyt. A 

gyámhatóság jegyzőkönyvben tájékoztatja a támogatott és a támogató személyt az 

eljárás szabályairól, a támogató feladatáról, a támogató kirendelésének 

felülvizsgálatáról, a hivatásos támogató kirendelésének feltételeiről.  

 

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  

- 2013.évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 

 

 


