
Gondnok jognyilatkozatainak jóváhagyása  

 

Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.) 

- az ingatlanra vonatkozó elidegenítési szerződés egy eredeti és három másolati 

példánya,  

- 3 hónapnál nem régebbi adó és értékbizonyítvány, vagy ingatlanközvetítésre 

feljogosított bármely szerv értékbecslése kivéve, ha az ingatlan értékét az 

Illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította,  

- a vagyontárgy értékesítésével hivatásszerűen foglalkozó szerv vagy személy 

értékbecslése,  

- ingóságok értékesítésére vonatkozó szerződés,  

- egyéb, jóváhagyást igénylő jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Írásban vagy szóbeli kérelemről készült jegyzőkönyvhöz a szükséges iratok 

csatolásával. Cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett 

személy ügyében a kérelmet a gondnok, cselekvőképességet részlegesen korlátozó 

gondnokság alá helyezett személy esetén a kérelmet a gondnok és a gondnokolt 

közösen nyújthatja be. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az ügyfél viseli az eljárás költségét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének százszorosát meghaladó értékhatárú kérelemre induló vagyoni ügyben.  

 

Az ügyintézés határideje:  

60 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka 

jognyilatkozatának, továbbá a cselekvőképtelen nagykorú gondnoka 

jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a 

jognyilatkozat a gondnokolt tartására, öröklési jogviszony alapján őt megillető jogára 

vagy kötelezettségére, nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana 

tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére; 

gyámhatóságnak átadott vagyonára; vagy a gondnokot kirendelő határozatban 

megállapított összeget meghaladó értékű vagyontárgyára vonatkozik.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

A cselekvőképtelen nagykorú személy gondnoka, valamint a cselekvőképességében 

a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy és gondnoka vagyoni ügyében tett 

jognyilatkozatának érvényességéhez a jogszabályban meghatározott esetekben a 



gyámhatóság hozzájárulása szükséges. A jognyilatkozat jóváhagyásával kapcsolatos 

eljárás során a gyámhatóság az összes körülményt mérlegelve azt vizsgálja, hogy a 

jognyilatkozat jóváhagyása a gondnokolt érdekeit szolgálja-e. Nincs szükség a 

gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy 

közjegyzői eljárásban elbírálták.  

 

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  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

- 2013. évi V. törvény A polgári törvénykönyvről  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs  

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 

 


