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Illetékesség
A kérelmező ügyfél választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes hatóság jár el.
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Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Érvényes személyazonosító okmányok.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az  eljárás  költség-és  illetékmentes.  Az  előzetes  jognyilatkozat
bírósági nyilvántartásba történő bejegyzése illetékköteles, melynek
költségét az előzetes jognyilatkozatot tenni kívánó személynek kell
viselnie. A bírósági nyilvántartásba való bejegyzés illetéke 15.000,-
Ft.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

személyes megjelenés

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

Nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli
részleges  vagy  teljes  korlátozása  esetére  közokiratban,  ügyvéd
által  ellenjegyzett  magánokiratban  vagy  gyámhatóság  előtt
személyesen előzetes jognyilatkozatot tehet.
A nyilatkozatot tevő személy az előzetes jognyilatkozatban

a) megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául
rendelni javasol;

b) kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és

c) meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben
a gondnok milyen módon járjon el;

d) a  kiskorú  gyermeke  számára  a  gyám megnevezését  vagy
meghatározott személyeknek a gyámságból történő kizárását;

e)  nyilatkozatát arról, hogy kéri előzetes jognyilatkozatának az
előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába történő bejegyzését; és

f)  az  előzetes  jognyilatkozat  szempontjából  jelentőséggel  bíró
egyéb tényeket és nyilatkozatokat.

Az  előzetes  jognyilatkozat  nyilvántartásba  való  bejegyzésének
elmaradása az előzetes jognyilatkozat érvényességét nem érinti.

A bíróság a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyező
határozatában  elrendeli  az  előzetes  jognyilatkozat  alkalmazását,
kivéve, ha

a)  az  előzetes  jognyilatkozatban  foglaltak  teljesítése  a
gondnokság  alá  helyezett  személy  érdekeivel  kifejezetten
ellentétes; vagy

b) a nagykorú személy által gondnokként megnevezett személy
az  előzetes  jognyilatkozatban  foglaltak  teljesítését  nem  vállalja,
vagy  vele  szemben  jogszabályban  meghatározott  kizáró  ok  áll
fenn.
Ha az előzetes jognyilatkozat több rendelkezése közül valamelyik
nem alkalmazható, ez a többi rendelkezés alkalmazását nem érinti.
A  gyámhatóság  a  gondnok  kirendelése  és  tevékenységének



meghatározása  során  az  előzetes  jognyilatkozatban  foglaltak
figyelembevételével jár el.

Ha  a  körülmények  az  előzetes  jognyilatkozatot  tevő  személy
cselekvőképességének korlátozását követően úgy változtak meg,
hogy  az  előzetes  jognyilatkozatban  foglaltak  teljesítése  a
gondnokolt érdekével ellentétes lenne, a bíróságtól a rendelkezés
alkalmazásának  mellőzését  a  gondnokolt,  a  gondnok,  a
gyámhatóság és az ügyész kérheti.

Ügytípushoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint  a  gyámhatóság  szervezetéről  és  illetékességéről szóló
331/2006.  (XII.23.)  Korm.  rendelet
A gyámhatóságokról,  valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
szóló 2013. évi CLXXV. törvény

Ügyintézéshez használt, 
letölthető 
nyomtatványok

Nincs

Időpontfoglalás

 
Nem szükséges

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény alapján


