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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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A  gyámhivatal  a  szülők  vagyonkezelői  jogát  kérelemre  vagy  a
gyermek  érdekében  hivatalból  a  Ptk.  4:159.  §-a  alapján
korlátozhatja,  valamint  a vagyoni  ügyekben való képviselet  jogát
egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve korlátozhatja vagy megvonhatja. 

Ha a Ptk. 4:155. § (2) bekezdése alapján felmerül a vagyonkezelő
gyám kirendelésének szükségessége, a gyámhivatal megvizsgálja
a vagyont juttató személy javaslatát. Ha a vagyonkezelés kizárása
a  szülői  felügyeleti  jogot  gyakorló  szülőt  érinti,  a  vagyonkezelő
gyám  kirendelésének  feltétele,  hogy  a  másik  szülő  a
vagyonkezelésre  bármilyen  okból  ne  legyen  jogosult,  vagy
vagyonkezelése a gyermek érdekével ellentétes legyen.

A  szülői  felügyeleti  jogát  gyakorló  egyik  szülő  kérelmére  a
gyámhivatal  a  szülői  felügyeletet  közösen  gyakorló  szülők  közül
kijelölheti azt a szülőt, aki a gyermek vagyonának kezelője, feltéve,



hogy  azt  a  gyermek  érdeke  indokolja.  Ezen  eljárás  során  a
gyámhivatal  a  szülőket  lehetőség  szerint  tárgyalás  keretében
hallgatja meg. A gyermek érdekében a gyámhivatal azt vizsgálja,
hogy a szülő
- eddigi vagyonkezelői feladatait milyen módon teljesítette, és
-  vagyonkezelése  során a  gyermek gondozásának,  nevelésének
körülményeit nehezítette, feltételeit elvonta-e.

Ha  a  gyámhivatalnak  a  család-  és  gyermekjóléti  szolgálat,  a
család-  és  gyermekjóléti  központ  jelzése,  a  gyermek
hozzátartozójának  vagy  más  személynek  a  bejelentése  alapján
tudomására  jut,  hogy  a  szülői  felügyeletet  gyakorló  szülők
gyermekük  vagyonának  kezelése  tekintetében  kötelességüket  a
gyermek  érdekeit  súlyosan  sértő  módon  nem  teljesítik,  a
gyámhivatal  a  Ptk.  4:159.  §-a  szerinti  intézkedések  közül  azt
alkalmazza,  amellyel  legnagyobb  biztonsággal  megóvható  a
gyermek  vagyona.  A  gyámhivatal  a  Ptk.  4:159.  §-a  szerinti
intézkedések közül egyidejűleg többet is alkalmazhat.

A gyámhivatal
a)  a Ptk.  4:159.  §  a)  pontjának  alkalmazása  során az  öregségi
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  háromszorosát
meghaladó összeget tekinti úgy, hogy azt a rendes vagyonkezelés
szabályai szerint készen tartani nem kell,
b) a Ptk. 4:159. § b) pontjának alkalmazása során az ingatlant vagy
vagyontárgyat értékbecslés alapján fogadja el biztosítékként,
c)  a  Ptk.  4:159.  §  c)  pontjának  alkalmazása  során  elrendeli  a
gyermeknek  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegét
meghaladó  pénzének  és  értéktárgyainak  a  gyámhivatal  részére
történő átadását,
d)  a  Ptk.  4:159.  §  d)  pontjának  alkalmazása  során  a  gyámi
számadásra vonatkozó szabályok figyelembevételével jár el, és
e)  a  Ptk.  4:159.  §  e)  pontjának  alkalmazásával  egyidejűleg
vagyonkezelő gyámot rendel a gyermeknek.

Ha a szülői felügyeleti jogát gyakorló szülő kérelmére eljárás indul
a gyermek vagyoni ügyében, a szülő kérelméhez csatolja a szülői
felügyeleti  jog  gyakorlásáról  szóló  bírósági  határozatot.  A
gyámhivatal  a  szülő  nyilatkozata  és  a  bíróságnak  a  szülői
felügyeleti  jog  gyakorlásáról  szóló  határozata  alapján  tisztázza,
hogy  a  bíróság  a  szülői  felügyelet  gyakorlására,  vagy  a
vagyonkezelés  és  a  gyermek  vagyoni  ügyeiben  a  törvényes
képviselet  teljes  körű vagy részleges  gyakorlására  melyik  szülőt
jogosította fel.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
4:155. § [A gyermek vagyonának kezelői] 
 (1) A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége,
hogy gyermekük minden olyan vagyonát kezeljék, amely e törvény
szerint nincs kivéve a kezelésük alól.
(2) Ha a gyermek azzal a kikötéssel kapott vagyont, hogy azt szülei
nem  kezelhetik,  a  gyámhatóság  -  a  vagyont  juttató  személy
javaslatának  figyelembevételével  -  a  vagyon  kezelésére  gyámot
rendel  ki  (a  továbbiakban:  vagyonkezelő  gyám).  Ha  a  vagyont
juttató  harmadik  személy  a  vagyon  kezeléséből  az  egyik  szülőt
kizárta,  a  vagyont  a  vagyonkezelésre  egyébként  jogosult  másik



szülő kezeli.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
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


