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ügyei  vitelében  akadályozott,  illetőleg  cselekvőképességet  érintő
gondnokság alatt álló személynek a lakóhelye található.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Érvényes személyazonosító okmányok

A  cselekvőképességében  részlegesen  korlátozott  vagy
cselekvőképtelen nagykorú nem tehermentes ingatlanszerzésével,
ingatlana  tulajdonjogának  átruházásával  vagy  megterhelésével
kapcsolatos jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell
- az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati
példányát,
-  3  hónapnál  nem  régebbi  adó-  és  értékbizonyítványt,  vagy  az
ingatlanközvetítésre  feljogosított  bármely  szerv  értékbecslését,
kivéve,  ha  az  ingatlan  értékét  az  illetékhivatal  6  hónapnál  nem
régebben  már  megállapította.  Nem  kell  mellékelni  az  adó-  és
értékbizonyítványt,  vagy  az  értékbecslést,  ha  az  ingatlan
tulajdonjogának átruházása a Nemzeti  Eszközkezelő Zrt.  részére
jogszabályban meghatározott módon történt.

A közös tulajdon megállapodás alapján történő megszüntetésének
jóváhagyása iránti kérelemhez a fentiek mellett  mellékelni kell  az
elvi  telekmegosztási  engedélyt,  továbbá  a  megosztás  után
kialakításra kerülő ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslést.

A gondnokolt  tulajdonában lévő értékpapír,  a személyes tulajdon
szokásos  tárgyai  közé  nem  tartozó  ékszerek,  ezüst-,  arany-,
platinatárgyak, drágakövek és egyéb ingó tárgyak elidegenítésére
és  megterhelésére  vonatkozó  törvényes  képviselői  jognyilatkozat
jóváhagyása  iránti  kérelemhez  mellékelni  kell  a  vagyontárgy
értékesítésével  hivatásszerűen  foglalkozó  szerv  vagy  személy
értékbecslését.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap
Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

személyesen  átadott  irat  útján,  postai  úton,  elektronikus  úton,
kézbesítési meghatalmazott útján, személyesen a Járási Hivatalnál

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A  cselekvőképességében  részlegesen  korlátozott  személy  és
gondnoka  jognyilatkozatának,  továbbá  a  cselekvőképtelen
nagykorú  gondnoka  jognyilatkozatának  érvényességéhez  a
gyámhatóság  jóváhagyása  szükséges,  ha  a  jognyilatkozat  a
cselekvőképességében  részlegesen  korlátozott  vagy
cselekvőképtelen nagykorú
a) tartására;
b)  öröklési  jogviszony  alapján  őt  megillető  jogára  vagy  terhelő
kötelezettségére;
c)  nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának
átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére;



d) gyámhatóságnak átadott vagyonára; vagy
e)  a  gondnokot  kirendelő  határozatban  megállapított  összeget
meghaladó értékű vagyontárgyára
vonatkozik.

A  cselekvőképességében  a  vagyoni  ügyeit  érintően  korlátozott
személy  és  a  gondnoka  közös  kérelmére  a  gyámhatóság
kivételesen  indokolt  esetben  hozzájárulhat  az  érintett  személy
vagyona terhére
a)  az  érintett  személy  leszármazója  önálló  háztartásának
alapításához, fenntartásához vagy más fontos célja eléréséhez, ha
a támogatás mértéke a leszármazó - a hozzájárulás időpontjában
fennálló állapot és érték szerinti - törvényes örökrészének felét nem
haladja meg; vagy
b)  ingyenes  juttatáshoz,  jogokról  ellenérték  nélküli  lemondáshoz
vagy  közcélra  történő  felajánláshoz,  ha  a  jogügylet  az  érintett
személy megélhetését nem veszélyezteti.

A  gyámhatóság  kivételesen  indokolt  esetben  hozzájárulhat  a
cselekvőképtelen  nagykorú  gondnoka  kérelmére  az  érintett
személy  leszármazója  önálló  háztartásának  alapításához,
fenntartásához  vagy  más  fontos  célja  eléréséhez  az  érintett
személy vagyona terhére, ha a támogatás mértéke a leszármazó -
a  hozzájárulás  időpontjában  fennálló  állapot  és  érték  szerinti  -
törvényes örökrészének felét nem haladja meg.

Nincs  szükség  a  gyámhatóság  jóváhagyására,  ha  a
cselekvőképességében  részlegesen  korlátozott  vagy
cselekvőképtelen  nagykorú  ingatlantulajdonának  megterhelésére
az  ingatlan  ellenérték  nélküli  megszerzésével  egyidejűleg,  az
ingyenes  juttatást  nyújtó  személy  javára  történő  haszonélvezet
alapításával kerül sor.

Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat
érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták.

A  gondnok  -  a  cselekvőképességet  teljesen  vagy  részlegesen
korlátozó gondnokság alá helyezést kimondó bírósági határozatban
meghatározott  ügyekben  -  a  gondnokság  alá  helyezett  személy
vagyonának kezelője és törvényes képviselője.

A gyámhivatal  a  cselekvőképtelen  nagykorú  személy  gondnoka,
valamint  a  cselekvőképességében  a  vagyoni  ügyeit  érintően
korlátozott  személy  és  gondnoka  kérelmére  jóváhagyja  a
jogszabályban meghatározott jognyilatkozatokat.

Ha a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott  személy  és
gondnoka  között  a  jognyilatkozat  jóváhagyása  kérdésében  vita
keletkezik, arról bármelyikük kérelmére a gyámhivatal dönt.

A  gyámhivatal  annak  elbírálása  során,  hogy  hozzájárul-e  a
cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott és a
cselekvőképtelen  nagykorú  személy  vagyona  terhére  a
leszármazója  önálló  háztartásának  alapításához,  fenntartásához
vagy  más  fontos  célja  eléréséhez,  lehetőség  szerint  együttesen
hallgatja  meg  a  gondnokoltat  és  leszármazóját.  A  leszármazó
fontos  célja  elérésének  kell  tekinteni  különösen  a  tanulmányai
folytatásához  és  a  munkavégzéséhez  szükséges  feltételek



megteremtését.

A  gyámhivatal  annak  elbírálása  során,  hogy  hozzájárul-e  a
cselekvőképességében  a  vagyoni  ügyeit  érintően  korlátozott
nagykorú személy vagyona terhére ingyenes juttatáshoz, jogokról
ellenérték nélküli lemondáshoz vagy közcélra történő felajánláshoz
- lehetőség szerint személyesen meghallgatja a gondnokoltat, és
-  meggyőződik arról,  hogy a gondnokolt megélhetése a jogügylet
megtörténtét követően is biztosítva lesz.

Ha a törvényes képviselő a gondnokság alá helyezett  pénzét és
értéktárgyait a gyámhivatalnak beszolgáltatni köteles 

- a pénzt hitelintézetnél nyitott gyámhatósági fenntartásos betétben,
forint  folyószámlán  vagy  devizaszámlán  (a  továbbiakban  együtt:
betét),
-  a  személyes  tulajdon  szokásos  tárgykörébe  nem  tartozó
ékszereket,  ezüst,  arany,  platina  tárgyakat,  drágaköveket  az
Országos  Takarékpénztár  és  Kereskedelmi  Bank
Részvénytársaságnál letétként
-  a  kulturális  javakat az  illetékes  múzeumban  letétként  kell
elhelyezni.

A  tartósan  szociális  intézményben  elhelyezett  cselekvőképtelen
személy gondnoka és a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit
érintően  korlátozott  személy  és  gondnoka  a  gyámhivatal  által
jóváhagyott jognyilatkozatával vállalhatja a szociális igazgatásról és
szociális  ellátásokról szóló  törvény szerinti  megállapodás
megkötését.

A  gyámhivatal  akkor  hagyja  jóvá  a  cselekvőképtelen  személy
gondnoka és a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit  érintően
korlátozott  személy  és  gondnoka  fenti  jognyilatkozatát,  ha  az  a
gondnokolt érdekében áll, mert
- elhelyezésének körülményeit tartósan javítja, és
- mindennapi szükségleteinek fedezését nem veszélyezteti.

A gyámhatóság a cselekvőképességében részlegesen korlátozott
vagy  cselekvőképtelen  nagykorú  nem  tehermentes
ingatlanszerzésével, ingatlana tulajdonjogának átruházásával vagy
megterhelésével  kapcsolatos  törvényes  képviselői  jognyilatkozat
jóváhagyása  során  az  eset  összes  körülményét  mérlegelve  azt
vizsgálja, hogy a jognyilatkozat jóváhagyása a gondnokolt érdekeit
szolgálja-e.

A gyámhivatal eljárása során a szerződés tárgyát képező ingatlan
adatainak beszerzéséről gondoskodik.

A  tulajdonosváltozásnak,  illetőleg  a  tulajdonközösség
megszűnésének  az  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyzése
érdekében  a  gyámhivatal  a  szerződésben,  részletvételi
nyilatkozatban  foglalt  törvényes  képviselői  jognyilatkozat
jóváhagyását és a határozat  véglegessé válását  a szerződésekre,
a részletvételi nyilatkozatra, illetőleg megosztás esetén a vázrajzra
rávezeti.

A gyámhivatal az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha
1.  a  szerződésben  meghatározott  vételárat  betétben  elhelyezték
vagy
2. az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő



Zrt. részére történt, és
-  a vételárat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget
tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
szóló  törvényben  meghatározott  módszer  és  felosztás  szerint
fogják megfizetni.

Ha  a  felek  megállapodása  szerint  a  vevő  a  vételárat  több
részletben  fizetheti  meg,  a  gyámhivatal  a  jognyilatkozatot  akkor
hagyja jóvá, ha
1.  a  tulajdonjogot  -  a  vételár  utolsó  részlete  kifizetésének
időpontjáig - fenntartással ruházták át, vagy
2. a kötelezettség biztosítására zálogszerződést kötnek, vagy
3. a szerződés teljesítését készfizető kezes biztosítja, vagy
4. a vételárhoz kölcsönt nyújtó hitelintézet a kölcsön folyósítására -
egyéb feltételek nélkül - kötelezettséget vállal.

A fenti  esetekben a szerződés akkor látható el  záradékkal,  ha a
kézi  zálogról  vagy  az  elzálogosított  követelésről,  jogról  kiállított
okiratot,  valamint  a  kötelezettséget  vállaló  nyilatkozat  eredeti
példányát  a  gyámhivatalnál  letétbe  helyezték,  továbbá  kezesség
esetén,  ha  a  kezes  igazolja,  hogy  a  keresete,  jövedelme  a
kielégítéshez megfelelő biztosítékul szolgál.

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
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


