
 

 

 

Hatósági Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 

4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. Telefon: (36 52) 273-430 E-mail: szocgyam@hajdu.gov.hu 
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: KHIV HAK HF SZGYO 420315322 

 

 
Jelentkezési lap hivatásos gondnoki képzésre  

(2023. április 24-28.) 

 

1. Név (születési név is): 
 

2. Születési hely és idő: 
 

3. Anyja neve: 
 

4. Lakcím: 
 

5. Értesítési cím/telefon/e-mail: 
 

6. Iskolai végzettség: 
         (csatolom az ezt igazoló okirat másolatát) 

7. A képzés díját befizető megnevezése és címe, akinek részére a számla kiállítását kéri: 

 

 

A jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok, hogy adataimat a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 

kizárólag a hivatásos gondnoki képzés és nyilvántartás céljából kezelje.  

 

 

Kelt:……………………… 

                                                                                                       …………………………………… 

                                                                                       jelentkező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

A hivatásos gondnokok képzésével és foglalkoztatásával kapcsolatos tudnivalók 

/az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a 

25/2003.(V.13.) ESZCSM rendelet alapján/ 

 

I. Hivatásos gondnoki feladatokat láthat el az, aki  

- nagykorú; 
- cselekvőképes; 
- büntetlen előéletű; 
- legalább középfokú iskolai végzettségű; 
- magyar állampolgár, aki  
- a meghatározott képzésen, illetve továbbképzésen eredményesen részt vett. 

 

(Hivatásos gondnokul mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy is kirendelhető, 

a jogi személy köteles megjelölni azt a személyt, aki a gondnoki teendőket személyében ellátja. A kijelölt 

személynek meg kell felelnie a hivatásos gondnokra vonatkozó képesítési előírásoknak.)  

A hivatásos gondnok a Kormány által kijelölt szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha hivatásos gondnokul a Ptk. 2:31. § (5) 

bekezdése alapján mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személyt rendel ki a 

gyámhatóság. Ha a hivatásos gondnoki feladatok ellátására munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

keretében kerül sor, a feladatokat ellátni kívánó személy a jelentkezéskor hatósági bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy büntetlen előéletű. /Gyvt. 102. § (1), 103. § (1) bekezdés és Ptk. 2:31. § (5) bekezdés/ 

A képesítési előírás alól felmentés nem adható. 

A hivatásos gondnok a 2013. évi CLV. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja értelmében hivatásos 
támogatói feladatokat is elláthat. 

A Gyvt. 102. § (1a) bekezdése értelmében a hivatásos gondnok egyidejűleg 30 gondnokolt érdekében 

járhat el, kivéve ha 

a) az adott gondnokoltak igényeinek figyelembevétele alapján a gondnoki feladatok ellátását legfeljebb 

35 gondnokolt egyidejű ellátása nem veszélyezteti, vagy 

b) a hivatásos gondnoki feladatokat kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy látja el. 

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott személy egyidejűleg legfeljebb 45 gondnokolt 

érdekében járhat el. 

(1c) Ha a hivatásos gondnok hivatásos támogatói feladatokat is ellát, a gondnokoltjainak és támogatott 

személyeinek száma együttesen sem haladhatja meg az (1a) és (1b) bekezdésben foglalt létszámot. 

II. A 2023. április 24. és 28. között tartott képzésre 2023. április 20. (csütörtök) du. 16.30 óráig lehet 

jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, melyhez csatolni szükséges az iskolai végzettséget igazoló 

okirat másolatát (legalább középfokú iskolai végzettség). A jelentkezési lapot a Hajdú-Bihar Vármegyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére a szocgyam@hajdu.gov.hu 

e-mail címre szükséges megküldeni a fenti határidőig.  

A képzés díja: 40.000 Ft/fő.  

A képzés díját a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000 számú 

számlaszámára – „hivatásos gondnoki képzés 2023 jelentkező neve” – közlemény feltüntetése mellett – 

banki átutalással van lehetőség befizetni, melyről szóló igazolást a jelentkezési lappal egyidejűleg 

szükséges megküldeni a fenti e-mail címre 2023. április 20. (csütörtök) du. 16.30 óráig. 

mailto:szocgyam@hajdu.gov.hu


  

 

 

 

A képzés időtartama: 28 óra, amely az írásbeli - tesztkérdésekből álló - vizsga egy órás időtartamát is 

magában foglalja. Nem bocsátható vizsgára az, aki a képzés során több mint négy óráról hiányzott. 

Ebben az esetben a résztvevő a képzés díjának ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő 

képzésen.  

A képzés helye: Debrecen, Erzsébet u. 27. szám (Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály). 

A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanfolyami 

képzettség megnevezése: hivatásos gondnok. A nyilvántartásba vett hivatásos gondnokoknak évente 

három órás időtartamú továbbképzésen kell részt venniük. 

A képzésen eredményesen részt vett személyek országos nyilvántartását Budapest Főváros 

Kormányhivatala vezeti. A nyilvántartásból adatok az érintett személy, a gyámhivatal, továbbá 

tudományos, statisztikai feldolgozást végzők részére - az adatvédelmi szabályok megtartásával - 

továbbíthatók. 

 
A hivatásos gondnoki képzés tematikája: 
 
1. A képzés főbb témakörei 

 
- az Európai Szociális Karta, valamint az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmánya előírásai, 

- a Ptk. cselekvőképességre vonatkozó szabályai, 

- a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok alapvető előírásai, 

- az egészségügyi törvényben a pszichiátriai betegekre vonatkozó előírások, 

- az értelmi fogyatékosokra, illetve a halmozottan fogyatékosokra vonatkozó előírások, 

- a szociális törvénynek, valamint végrehajtási rendeleteinek a gondnokoltak jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozó előírásai, 

- a közigazgatás intézményrendszerére, a gyámhatóságokra, a gyámhatósági eljárásra vonatkozó 

alapvető szabályok. 

 

2. A képzés szempontrendszere 

 

A képzésben részt vevőket fel kell készíteni: 

- ismereteik gyakorlati alkalmazására, 

- a törvényes képviselet, a vagyoni és személyes érdekvédelem megtervezésére, 

kezdeményezésére, megvalósítására, 

- a gondnokoltak emberi és személyi jogainak érvényre juttatására. 

 

3. A képzés részletes tematikája 

 

3.1. Általános tudnivalók a cselekvőképességet érintő gondnokságról és a gondnokoltakról: 

   -  történeti előzmények  1 óra (ea.) 

   -  a gondnokság alá helyezés okai, feltételei a hatályos 

jogszabályban 

 1 óra (ea.) 

   -  az értelmi fogyatékosság  2 óra (ea.) 

   -  pszichiátriai betegségek szociális összefüggései  2 óra (ea.) 

   -  a pszichiátriai betegek jogai  1 óra (ea.) 

   -  a pszichiátriai betegellátás rendszere  1 óra (ea.) 

   -  a szociális gondoskodás rendszere  1 óra (ea.) 



  

 

 

 

3.2. A gondnok feladata és felelőssége: 

   -  a gondnok feladatai és felelőssége  1 óra (ea.) 

   -  a gondnok kirendelése  1 óra (ea.) 

   -  a hivatásos gondnok gyakorlati teendői  6 óra (gyakorlat) 

   -  a Ptk. személyi és vagyoni ügyekre vonatkozó alapvető szabályai   

     =  a személyek joga (jogképesség, cselekvőképesség, támogatott 

döntéshozatal) 

 1 óra (ea.) 

     =  a személyhez és szellemi alkotáshoz fűződő jogok, az 

önrendelkezési jog az egészségügyi ellátásban 

 1 óra (ea.) 

     =  a tulajdonjog  1 óra (ea.) 

     =  a szerződések joga  1 óra (ea.) 

     =  öröklési jog  2 óra (ea.) 

     =  bank- és hitelviszonyok  1 óra (ea.) 

   -  a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás gondnokoltakat 

érintő szabályai 

 2 óra (ea.) 

   -  nyilvántartások, iratkezelés, adatvédelem  1 óra (gyak. + ea.) 

 

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere 

 -  számonkérés írásbeli teszt formájában  1 óra 

   

                                                  

 

 


