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Illetékesség

 

Az  eljárásra  az  a  gyámhatóság  illetékes,  amelynek  területén az
ügyei  vitelében  akadályozott,  illetőleg  cselekvőképességet  érintő
gondnokság alatt álló személynek a lakóhelye található.

Egyéb  illetékesség:  Ha  az  ügyei  vitelében  akadályozott  vagy
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs
törvényes képviselője, illetve annak kiléte nem állapítható meg, az
eljárásra  az  a  gyámhivatal  illetékes,  amelynek  területén  a
gondnokrendelés szükségessé vált.

Ügyintézés helye
Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

 

Érvényes személyazonosító okmányok.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az  eljárás  illeték-  és  díjmentes.  Az  eseti  gondnokot
tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eseti
gondnok felmentéséről határozatot hozó gyámhivatal állapítja meg,
az eseti gondnok munkateljesítményének figyelembevételével.
Az eseti gondnok munkadíjának összegét - a Gyvt. 133/A. § (6) 
bekezdésében foglalt kivétellel - a gyámhivatal az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó 
vagyonnal rendelkező gondnokolt vagyonának terhére állapítja 
meg, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező
gondnokolt lakhatási és megélhetési feltételeit. Ennek hiányában a 
díj megfizetése a gyámhivatal székhelye szerint illetékes fővárosi 
és megyei kormányhivatal feladata.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (Gyvt.) 133/A. § (6) bekezdése alapján
A más szerv eljárásában történő képviseletre kirendelt eseti 
gondnok munkadíját és költségeit - a (11) bekezdésben foglaltak 
kivételével - a kirendelést kérelmező szerv fizeti meg.
A (11) bekezdés alapján: Az eseti gondnok munkadíját és 
költségeit a gyámhatóság fizeti meg, ha az hagyatéki eljárásban 
vagy bírósági végrehajtási eljárásban merült fel és e költség másra 
át nem hárítható.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

Postai  úton,  elektronikus  úton,  személyesen  átadott  irat  útján,
kézbesítési  meghatalmazott  útján  vagy  személyesen  a  Járási
Hivatalnál. (írásban vagy személyesen)

Ügyfél kérelme esetén: a kérelemhez csatolni kell az eseti gondnok
kirendelését  megalapozó  dokumentumokat  (pl.  adásvételi
szerződés)



Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A  gyámhatóság  eseti  gondnokot  rendel,  ha  a  gondnok
jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, érdekellentét
vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el. Eseti gondnokot
kell  rendelni  akkor  is,  ha  sürgősen  kell  intézkedni,  és  a
cselekvőképtelen  vagy  a  cselekvőképességében  részlegesen
korlátozott nagykorú személynek nincs törvényes képviselője vagy
annak személye nem állapítható meg; továbbá ha az ismeretlen,
távollevő vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott személy
jogainak  megóvása  érdekében  szükséges.  Az  eseti  gondnok  az
ügyben olyan jogkörrel  jár el,  mint a gondnok. Az eseti gondnok
köteles a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú
személy véleményét megismerni és azt figyelembe venni. 

A  cselekvőképességet  érintő  gondnokság  alatt  álló  személy
gondnokának jogköre nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyeknek
ellátására eseti gondnokot rendeltek.

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

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 

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

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
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