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Illetékesség

Az  eljárásra  az  a  gyámhatóság  illetékes,  amelynek  területén  a
gyermek  szülői  felügyeletet  gyakorló  szülőjének  a  lakóhelye
található.

Ha  a  szülői  felügyelet  gyakorlására  jogosult  szülők  lakóhelye
különböző  gyámhatóságok  illetékességi  területen  található,  a
gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.
Ha  a  gyermek  lakóhelye  egyik  szülőjének  lakóhelyével  sem
azonos,  az  a  gyámhatóság  jár  el,  amelynek  területén  az  anya
lakóhelye található.

Lakóhely hiányában a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási
hely határozza meg.

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság
illetékességét  az  utolsó  ismert  hazai  lakóhely  vagy  tartózkodási
hely  határozza  meg,  ennek  hiányában  az  eljárásra  a
gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladatkörében  eljáró  Budapest
Főváros Kormányhivatala illetékes.
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Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap, végszámadás elfogadása esetében 20 nap
Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

személyesen  átadott  irat  útján,  postai  úton,  elektronikus  úton,
kézbesítési meghatalmazott útján, személyesen a Járási Hivatalnál
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szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A  gyám  a  vagyonkezelésről  -  ha  jogszabály  eltérően  nem
rendelkezik - évenként köteles a gyámhatóságnak számot adni.

Ha  a  gyámság  alatt  álló  jövedelme  nem  haladja  meg  a
jogszabályban  meghatározott  mértéket,  a  gyám  számára  -  a
gyermekvédelmi gyám kivételével - a gyámhatóság egyszerűsített
számadást  engedélyezhet.  Ha  a  gyámságot  közeli  hozzátartozó
látja el, a gyám az egyszerűsített számadási kötelezettség alól is
mentesíthető.

A vagyonkezelésre  jogosult  gyám éves  számadását,  valamint  a
jelentésben foglalt beszámolóját minden évben annak a hónapnak
a 15.  napjáig  nyújtja  be a gyámhivatalhoz,  amelyik  hónapban a
kirendelésről szóló határozatot vele közölték. 

A számadás alapját a leltár és a vagyonkezelést átadó határozat,
tartalmát  a  bevételek  és  a  kiadások képezik.  A számadás  és  a
jelentés  a  benyújtás  időpontját  megelőző  hónap  első  napjától
visszafelé számított 12 hónapra vonatkozik.



A számadáshoz csatolni kell, vagy számadás hiányában önállóan
elő  kell  terjeszteni  a  gyámolt  személyes  ügyeire  (oktatására,
nevelésére, tartására, ellátására, egészségi állapotára) vonatkozó
jelentésben foglalt beszámolót is.

A számadásban a bevételeket és a kiadásokat külön, tételesen fel
kell sorolni, csatolva - a számadásban feltüntetett tételek sorrendje
szerint  -  a  bevételeket  és  a  kiadásokat  igazoló  iratokat.  Ha  a
bevételt, illetve a kiadást igazoló irat benyújtása akadályba ütközik,
a  tételek  helyességét  a  gyámhivatal  egyéb  módon  is
megállapíthatja.

Amennyiben  a  kiskorú  gyermek  gazdálkodó  szervezet  (a
továbbiakban:  gazdálkodó  szervezet)  tagja,  részvényese  és  a
gazdálkodó  szervezet  a  számviteli  törvény  szerinti  beszámoló
készítésére  köteles,  a  beszámolót  a  vagyonkezelőnek  a
beszámoló elkészítését követő 30 napon belül  a gyámhivatalhoz
be  kell  nyújtani.  Elfogadásáról  -  eseti  számadásként  -  a
gyámhivatal határozattal dönt.

A gyámhivatal  hivatalból,  valamint a korlátozottan cselekvőképes
kiskorúnak, a gyermek közeli hozzátartozójának kérésére a gyámot
indokolt esetben eseti számadásra kötelezheti.

A gyámhivatal különösen azt a gyámot kötelezi eseti számadásra,
- akinek engedélyezte, hogy a gyermek vagyonát igénybe vegye,
- aki éves számadásra nem köteles,
-  aki  gazdálkodó  szervezet  kiskorú  tagja,  részvényese
vagyonkezelését látja el, különösen, ha osztalékelőleg kifizetésére
kerül sor.

Az  eseti  számadás  elkészítésekor,  illetve  elbírálása  során  a
rendszeres számadás szabályai szerint kell eljárni.

A  vagyonkezelő  a  számadás  alapjául  szolgáló  bizonylatokat
egyszerűsített  számadás  esetén,  illetve  az  éves  számadási
kötelezettség alóli  mentesség esetén is  köteles a jogszabályban
meghatározott  szerinti  elévülés  időtartama  alatt  megőrizni.  A
bizonylat  nélkül  elszámolható  költségekre  a  bizonylatmegőrzési
kötelezettség nem vonatkozik.

A gyámhivatal  által  kirendelt,  vagyonkezelésre  jogosult  gyám  a
vagyonkezelői  joga  megszűnését,  illetve  a  hagyatéki  eljárás
jogerős  befejezését  követő  15  napon  belül  a  vagyon  állagára
vonatkozó számadást (végszámadást) terjeszt elő. A végszámadás
a korábban felvett leltáron, illetve benyújtott számadásokon alapul.

A végszámadás a vagyonkezelés egész időtartamára kiterjed. Ha a
vagyon kezelője tevékenységéről rendszeres számadásra köteles,
a végszámadás a rendszeres számadásra épül.

Ha  a  gyámság  megszűnésével  a  gyermek  szülői  felügyelet  alá
kerül, a végszámadást a gyámhivatalhoz kell benyújtani.

Ha  a  gyám  személyében  változás  történik,  az  nyújtja  be  a
végszámadást  a  gyámhivatalnak,  akinek  a  gyámi  tisztsége
megszűnt.

Ha a gyámság a nagykorúság elérése miatt szűnik meg, a gyámi
tisztséget  ellátó  személy  annak  tartozik  végszámadással,  aki  a



vagyon felett rendelkezni jogosult. Ez az irányadó a gyámolt halála
esetén is. A végszámadás egy - a fiatal felnőtt aláírásával átvett -
példányát a gyám az illetékes gyámhivatalnak megküldi.

Ha  a  vagyonos  kiskorú  önjogúvá  válik  a  gyámhivatal
haladéktalanul a Gyer. 143. §-ban foglaltak szerint jár el.

A gyámhivatal húsz napon belül dönt a gyám végszámadásának
elfogadásáról.

A számadás elbírálása során a gyámhivatal
- a benyújtott iratok alapján megvizsgálja a számadás helyességét,
elbírálja a kiadások szükségességét, értékeli a gazdálkodás során
tanúsított gondosságot, és
-  indokolt  esetben  meghallgatja  a  korlátozottan  cselekvőképes
gyermeket  a  számadással  kapcsolatos  véleménye  megismerése
céljából.

Ha  a  számadás  helyes,  a  gyámhivatal  azt  elfogadja,  és
végszámadás esetén a számadásra kötelezettet a vagyonkezelés
alól  felmenti.  Rendelkezni  kell  egyúttal  a  maradványösszeg
felhasználásáról, illetve annak betétben történő elhelyezéséről is.

Ha  a  számadás  alapján  a  gyámhivatal  hiányt  vagy  indokolatlan
kiadást,  illetve  a  nem megfelelő  gazdálkodás eredményeképpen
kárt állapít meg, a számadásra kötelezett személyt felhívja, hogy
az  okozott  kár  összegét  a  felhívás  kézhezvételét  követő  nyolc
napon belül  a  betétbe fizesse be.  Ha a  számadásra köteles  az
összeget vagy annak egy részét vitatja, a gyámhivatal a követelés
érvényesítése iránt polgári pert indít.

Ha a számadásra kötelezett a kötelezettségének nem vagy csak
részben tesz eleget,  a gyámhivatal  ellene számadásra kötelezés
iránt  polgári  pert  indít.  A  gyámhivatal  a  kereset  benyújtásával
egyidejűleg  a  szülőtől  a  vagyonkezelés  és  a  vagyoni  ügyekben
való  képviselet  jogát  egyes  vagyoni  ügyekre  vagy  az  ügyek
meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy megvonhatja,
a kiskorú részére eseti gyámot rendel, illetve a gyámot tisztségéből
elmozdítja.

A  számadásra  kötelezett  azt  a  kárt,  melyet  a  gyermeknek
jogellenesen  okozott,  a  Polgári  Törvénykönyvnek  a  kártérítésre
vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni.

A  családbafogadó  gyám  nem  köteles  éves  számadásra,  ha  a
gyámoltnak nincsen vagyona és bevételeinek havi összege nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
Nem  köteles  éves  számadásra  a  gyermekvédelmi  gyám,  ha  a
gyámolt  nem  rendelkezik  vagyonnal  és  utána  kizárólag
családtámogatási ellátást folyósítanak.

A helyettes gyermekvédelmi gyám - a gyermekvédelmi gyám felé
fennálló, a jogszabály szerinti tájékoztatási kötelezettségén kívül -
a gyámhivatal felhívására eseti számadásra és rendkívüli jelentés
megtételére köteles.

A  családbafogadó  gyámnak  a  rendszeres  számadásában  a
bevételeket  és  a  kiadásokat  nem kell  tételesen  felsorolni  és  az
igazoló iratokat sem kell csatolni (egyszerűsített számadás), ha a



rendszeres jövedelem éves összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét.

Bizonylat  nélkül  fogadhatók  el  az  élelmezéssel  és  háztartással
kapcsolatos költségek, feltéve, hogy azok havonkénti összege nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.

Az  öregségi  nyugdíjnak  a  számadási  kötelezettség  teljesítése
évében irányadó legkisebb összegét kell figyelembe venni.

A gyámhatóságokról,  valamint  a gyermekvédelmi és a gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.)
143.  § A gyámság alatt  álló  gyermek  nagykorúságának  elérése
után  a gyámhivatal értesíti
a)  a  jogosultat  a  vagyon  állagáról,  a  vagyon  kezelőjének
személyéről  és  számadási  kötelezettségéről,  a  letétben  lévő
vagyon helyéről,  a  vagyon  feletti  rendelkezés  módjáról,  továbbá
arról,  hogy  a  számadásra  kötelezettel  szemben  támasztott
követelését szükség esetén bírósági úton érvényesítheti,
b)  a  gyermekvédelmi  gondoskodásból  kikerült,  nagykorúvá  vált
jogosultat  –  a  beszerzett  adó-  és  értékbizonyítvány  alapján  –
ingatlanának értékéről,
d) a  családtámogatási,  illetve  a  nyugdíjfolyósító  szervet,  ha  a
jogosult  családtámogatási  ellátásban,  illetve  nyugdíjban  vagy  a
nyugdíjfolyósító szerv által folyósított más ellátásban részesült,

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4:159. § [A szülők vagyonkezelői jogának korlátozása]
Ha a szülői  felügyeletet  gyakorló szülők gyermekük vagyonának
kezelése tekintetében kötelességüket a gyermek érdekeit súlyosan
sértő módon nem teljesítik, a gyámhatóság indokolt esetben
a)  elrendelheti  a  gyermek  pénzének  és  értéktárgyainak  a
gyámhatóság  részére  történő  átadását,  ha  azokat  a  rendes
vagyonkezelés szabályai szerint készen tartani nem kell;
b) a szülőket biztosítékadásra kötelezheti;
c) a vagyonkezelést rendszeres felügyelete alá vonhatja;
d)  kötelezheti  a  szülőket,  hogy  a  vagyonkezelésről  úgy  adjanak
számot, mint a gyám; illetve
e)  a  szülőktől  a  vagyonkezelés  és  a  vagyoni  ügyekben  való
képviselet  jogát  egyes  vagyoni  ügyekre  vagy  az  ügyek
meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy megvonhatja.

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.
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Nem szükséges
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Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
alapján  


