Eseti gondnok és ügygondnok rendelés
Eseti gondnok rendelés:
Törvényes képviselet biztosítására irányuló cselekvőképességet nem érinto, tehát nem
elme szakorvosi igazoláson alapuló eljárás, amelynek feltétele, hogy a kiskorú vagy
gondnokoltnak adott ügyben az alábbiakban részletezett esetek szerint ne legyen
biztosítható a törvényes képviselete és jogi védelme, valamint cselekvőképes személy
önmaga képviseletét ellátni ne tudja.

Jogszabály:
Ptk. 224-225.§., Ptk. 39-43.§., Gyer. 132.§. (1)bek. c./pont, (2), (3) bek. a./pont, 133.§.
c./-e./pont és 136.§., 141.§. (2), (3), (4) bek.

Kirendelés esetei:
Gyermek, gondnokolt részére, ha
- a szülő, gyám vagy gondnok eljárását jogszabály zárja ki (pl. családi jogállás
megállapítása iránti perben a szülő nem képviselheti gyermekét),
- érdekellentét esetén (pl. szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben,
amelyben ő maga vagy házastársa, egyenesági rokona vagy az ő törvényes
képviselete alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű félként
szerepel),
- más tényleges akadály miatt,
- sürgősen intézkedni kell és nincs törvényes képviselője,
- a törvényes képviselő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ügyei vitelében
akadályoztatva van.
Cselekvőképes személy részére, ha
- személye ismeretlen,
- ismert személy ismeretlen helyen tartózkodik és ez a tény ügyeinek vitelében
akadályozza,
- ismert személy ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van.
A kirendelt eseti gondnok csak a kirendelő határozatban megjelölt ügyben jogosult a
törvényes képviseletet ellátni. A törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok)
képviseleti jogköre nem terjed ki azon ügyek ellátására, amelyre az eseti gondnok
kirendelése szól.
A szülőnek, gyámnak, gondnoknak haladéktalanul be kell jelentenie, ha akár
jogszabály vagy városi gyámhivatal rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt
nem járhat el.
Eseti gondnokként lehetőleg ügyvédet kell kirendelni.

Ügygondnok rendelés:
Célja, hogy a közigazgatási eljárásban a természetes személy ügyfél részére, ha
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni és nincs törvényes
képviselője, vagy meghatalmazottja eljárási képviseletet biztosítson.

Jogszabály:

Ket. 40.§. (5)bek., Gyer. 132.§. (5)bek., 137.§., 141.§. (2), (3), (4), (5) bek.

Kirendelés esetei:
- ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik (a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
által közölt adatszolgálgatás szerint bejelentett lakcímmel nem rendelkezik
vagy a nyilvántartásban nem szerepel, valamint az adatszolgáltatás szerint
megadott címről az idézés két alkalommal “ismeretlen helyre költözött”
jelzéssel érkezett vissza, feltéve, ha büntetés végrehajtási intézetben sem
tartózkodik),
- ügyfél nem tud az ügyben eljárni (pl. mozgáskorlátozottsága miatt).
Az ügygondnok, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a gyámhatóság
felhatalmazása nélkül pénzt vagy dolgot nem vehet át, egyezséget nem köthet, vitás
jogot nem ismerhet el, illetve arról nem mondhat le, kivéve, ha ezzel az általa
képviselt személyt a nyilvánvaló károsodástól óvja meg.
Az ügygondnok kirendelése a gondnokolt személy cselekvőképességét nem érinti.

Eseti gondnok, ügygondnok rendelés- és felmentés közös szabályai:
Az eljárás megindítására jogosult:
- bármely érdekelt magánszemély,
- bármely hatóság,
- hivatalból.

Eljárás menete:
1.) kérelem, vagy a szükségesség hivatalból való észlelése,
2.) szükségességet megalapozó irat, (ismeretlen helyen való távollétet igazoló
irat, különös szakértelem szükségességét megalapozó irat stb.) körülmény
vizsgálata,
3.) határozathozatal.
Az eseti gondnok, ügygondnok működése során tevékenységéről félévenként,
illetőleg, ha a kirendelés célja megvalósult, vagy annak oka megszűnt, ezt követően 8
napon belül köteles a gyámhatóságnak jelentést benyújtani.
Az eseti gondnokot és ügygondnokot tevékenységéért munkadíj illeti meg, amelynek
mértékét a gyámhatóság az eseti gondnok, ügygondnok munkateljesítményének
figyelembe vételével állapítja meg.
A munkadíj összegét a gyámhatóság az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének százszorosát meghaladó vagyonnal rendelkező gyermek vagy gondnokolt
vagyonának terhére állapítja meg, feltéve, hogy ezzel megélhetését nem veszélyezteti.
Ennek hiányában a díj megfizetése a gyámhatóság székhelye szerint illetékes
önkormányzat feladata.

