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„Alapvető jelentőségű, hogy a fogyatékossággal élő személyek jog- és 
cselekvőképessége ne csak önálló jogként, hanem más emberi jogok védelmének 
alapjaként is elismerést nyerjen. Az Egyezmény megköveteli az államoktól, 
hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek jog- és cselekvőképessége 
gyakorlásához szükséges támogatást. Mit jelentenek ezek az előírások 
a jogászok, közjegyzők, intézmények, támogatás-orientált szervezetek, 
igazságügy minisztériumok és bíróságok számára? Annak érdekében, hogy 
ez a jog valósággá váljon, elengedhetetlen lesz azonosítani a jogalkotói és 
politikai megközelítések jó gyakorlatait, és azt is meg kell majd vizsgálni, hogy 
e jogok és kötelezettségek, hogyan illeszthetők bele a különféle jogi és fejlődési 
összefüggésekbe.”
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Előszó

Az ENSZ Közgyűlése 2006. december 13-án fogadta el a Fogyatékossággal Élő Sze-
mélyek Jogairól Szóló Egyezményt, melyet az Országgyűlés 2007. június 25-én 337 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadott el. Az Egyezmény 2008. 
május 3-án hatályba lépett, így az azt ratifikáló tagállamoknak haladéktalanul eleget 
kell tenniük az abban foglalt kötelezettségeknek.
Az Egyezmény gyökeres fordulatot hirdet meg a döntésképességük terén akadályo-
zott személyek jogainak védelme érdekében, az emberi méltóságot tiszteletben tartó, 
az egyén autonómiájára építő és annak fejlesztését lehetővé tevő normák mellett kö-
telezi el magát.

A fogyatékossággal élő személyek önrendelkezésének biztosítása olyan általános je-
lenség, amely nemcsak más országok (Kanada, Németország, Svédország, Nagy-Bri-
tannia, Hollandia) törvényalkotásában kap egyre nagyobb szerepet, hanem a nemzet-
közi jognak is jellemző módon részévé vált. A kizáró gondnoksághoz hasonló megol-
dások egyre inkább háttérbe szorulnak, míg a kevésbé korlátozó alternatívák megléte 
nemzetközi követelménnyé válik. 

Az Egyezmény mellett, ezek az új paradigmát megjelenítő nemzetközi tapasztalatok 
képezik a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak alapját. 
Része a paradigmaváltásnak, hogy mindkét jogi dokumentum megalkotásában részt 
vehettek a fogyatékossággal élő személyek és szervezeteik.

2009. november 9-én az Országgyűlés elfogadta, november 20-án pedig a Magyar 
Közlöny 165. számában megjelent a 2009. évi CXX. törvényt, a Polgári Törvénykönyv-
ről.
A Törvénykönyv Második Könyvében található, megreformált cselekvőképességi sza-
bályok alapvető változásokat hoznak az értelmi és pszicho-szociális fogyatékossággal 
élő emberek életében.

Az új Polgári Törvénykönyv egyéni szükséglettől függő segítségnyújtási formákat 
határoz meg a cselekvőképesség érvényesítése érdekében. A nagykorú személyek 
számára az eddigi jogintézmények helyett olyan differenciáltabb rendszer válik hoz-
záférhetővé, amely a támogatással meghozott döntésekre és a jogkorlátozás lehető 
legszűkebb körű alkalmazására helyezi a hangsúlyt.
A 2010. május 1-jétől hatályba lépő szabályozás, bevezeti a támogatott döntéshozatal 
jogintézményét, amely a nemzetközi normáknak megfelelő, az egyént – az őt körülve-
vő természetes támogató hálózatok kiépítésével – a cselekvőképesség gyakorlásában 
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segítő új paradigma; megszünteti a kizáró gondnokság és a cselekvőképesség általá-
nos korlátozásának lehetőségét, a gondnoksági rendszert pedig az egyéni autonómiát 
a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartó, a szereplők partneri együttműködésén ala-
puló rendszerré alakítja át.

E változásokkal, az értelmi fogyatékossággal élő embereknek lehetőségük nyílik arra, 
hogy önállóan, saját akaratuknak megfelelően, ha szükséges támogatással, de tud-
janak élni azokkal a jogokkal, amelyek más magyar állampolgárokat a születésüktől 
a halálukig megilletnek. A társadalom ilyen hátránnyal nem rendelkező tagjai pedig 
felismerhetik, megtapasztalhatják, vagy megerősíthetik magukban azokat az értéke-
ket, amelyek a fogyatékossággal élő emberekkel való együttélésből erednek és eddig 
az érintett személyek „láthatatlansága” miatt rejtve maradtak.

Magyarország az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályainak bevezeté-
sével – a nemzetközi közösség elismerését kivívva – úttörő szerepet vállalt az értelmi 
fogyatékossággal élő személyek jog- és esélyegyenlőségének biztosításában. 

Jelen útmutató célja, hogy rövid áttekintést adjon a nagykorú személyek döntésho-
zatalát segítő jogintézményekről.
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Az előzetes jognyilatkozat

2:17. § [Az előzetes jognyilatkozat fogalma, létrejötte]
(1) Nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli korlátozá-
sa vagy – az (5) bekezdésben foglaltak szerint – ennek hiányában is belátási 
képessége csökkenése esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magán-
okiratban vagy a gyámhatóság előtt személyesen előzetes jognyilatkozatot tehet 
akaratának egyes személyi és vagyoni viszonyaival összefüggő kinyilvánítása 
érdekében.

Az előzetes jognyilatkozat célja, hogy az érintett személy, értelmi képességének, pszi-
chés állapotának – a saját, önálló eljárását már akadályozó – változása esetére, kü-
lönböző ügycsoportokban rögzítse akaratát, meghatározza azoknak a személyeknek 
a körét, akik a döntéseit végrehajtják. 

2.17.§ [Az előzetes jognyilatkozat fogalma, létrejötte]
(2) A nagykorú cselekvőképes személy az előzetes jognyilatkozatban különösen 
a következőkről rendelkezhet:
a) meghatározhatja azt az egy vagy több személyt, aki a támogatott döntésho-
zatal szabályai szerint támogatást nyújthat döntései meghozatalához, jognyi-
latkozata megtételéhez, valamint akit gondnokául, illetve helyettes gondnokául 
rendelni javasol,
b) kizárhat egyes személyeket a támogató személyek és a gondnokok köréből,
c) kezdeményezheti vagy megtilthatja bentlakásos szociális intézményben törté-
nő elhelyezését,
d) kiskorú gyermeke számára gyámot nevezhet meg vagy meghatározott sze-
mélyt a gyámként rendelhető személyek köréből kizárhat,
e) meghatalmazást adhat vagyoni ügyeinek kezelésére,
f) rendelkezhet ingó vagy ingatlan vagyontárgyai, jövedelme kezelésének módjáról.

Az előzetes jognyilatkozatot tevő személy bármely az életét érintő kérdést rendezhet 
nyilatkozatában. A 2:17.§ (2) bekezdése csak példálózó jellegű felsorolást nyújt az elő-
zetes jognyilatkozattal meghatározható döntések köréről, jelezve ezzel, hogy az egyén 
rendelkezései a törvényben meghatározottaknál szélesebb körre is irányulhatnak.
Különösen időskorban bekövetkező mentális változások esetére válhat a jövőben el-
terjedtté az a gyakorlat, hogy egy személy betegsége kezdeti stádiumában, teljesen 
cselekvőképes állapotban rendelkezik arról, hogy a későbbiekben ki legyen a támoga-
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tója vagy ha cselekvőképessége korlátozása válik szükségessé, kit nevezzenek részére 
gondnokul. Ugyanígy dönthet például előzetesen arról is, hogy beleegyezik-e ingó 
vagy ingatlan vagyontárgyai elidegenítésébe vagy vagyona kezelésére meghatalma-
zást adhat a nyilatkozatban megjelölt személynek.

2. 17.§ [Az előzetes jognyilatkozat fogalma, létrejötte]
(4) Az előzetes jognyilatkozat vagy annak a bíróság jogerős határozata által 
érintett része – kivéve az (5) bekezdésben foglalt esetet – a nagykorú személy 
cselekvőképességének egy vagy több ügycsoportra vonatkozó korlátozásáról 
rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontjában lép hatály-
ba.
(5) A bíróság a gondnokság alá helyezésre irányuló eljárásban – ha a nagykorú 
személy érvényes előzetes jognyilatkozatot tett – cselekvőképességének egy 
vagy több ügycsoport szerinti korlátozása helyett az előzetes jognyilatkozat 
vagy annak meghatározott része hatálybalépéséről határoz, ha az előzetes 
jognyilatkozatban foglaltak a nagykorú személy jogainak védelmét cselekvőké-
pessége korlátozása nélkül is biztosítják.
(6) Az előzetes jognyilatkozat hatálybalépését követően az abban foglaltakat a 
korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy személyi, vagyoni ügyeire vo-
natkozó döntéseként kell figyelembe venni.

Az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről a bíróság dönt. A hatálybalépés szük-
ségességét – a gondnokság alá helyezéshez hasonlóan – az veti fel, hogy az érintett 
személy értelmi képessége, pszichés állapota vagy szenvedélybetegsége miatt nem 
tudja az ügyeit megfelelően ellátni. 

Első lépésként a gondnokság alá helyezési eljárás során a bíróságnak vizsgálnia kell, 
hogy van-e a személynek előzetes jognyilatkozata. Bizonyos kivételektől eltekintve az 
abban foglaltakat – mivel egy teljesen cselekvőképes személy egyoldalú jognyilatkoza-
táról van szó – akkor is figyelembe kell vennie, ha a cselekvőképesség korlátozására 
kerül sor.

Ha a bíróság úgy dönt, hogy a személy védelme az előzetes jognyilatkozatban foglal-
tak alkalmazásával biztosítható, akkor annak egészét vagy egy részét hatályba lépte-
ti. Az előzetes jognyilatkozat végrehajtóit, mint meghatalmazott személyeket kötik a 
korábban kinyilvánított utasítások. 
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2. 17.§ [Az előzetes jognyilatkozat fogalma, létrejötte]
(8) Az ellátás visszautasítására vonatkozó, az egészségügyről szóló törvény sze-
rinti jognyilatkozatra az előzetes jognyilatkozat szabályai nem alkalmazhatóak.

A 2:17.§. (8) bekezdése értelmében az előzetes jognyilatkozatra vonatkozó szabályok 
nem alkalmazhatóak az egészségügyi törvény hatálya alá tartozó, az ellátás vissza-
utasítására vonatkozó jognyilatkozatoknál. 

2:18. § [Az előzetes jognyilatkozat alkalmazása, visszavonása]
(2) A bíróság, a gyámhatóság, a gondnok, valamint az előzetes jognyilatkozat-
ban meghatalmazott személy az előzetes jognyilatkozatban foglaltakat nem ve-
heti figyelembe, ha
a) a nagykorú személy által megnevezett személy az előzetes jognyilatkozatban 
foglaltak teljesítését nem vállalja, vagy vele szemben törvényi kizáró okot álla-
pítanak meg, vagy
b) a körülmények lényeges változása folytán az előzetes jognyilatkozatban fog-
laltak az érintett nagykorú személy életét, egészségét, testi épségét vagy törvé-
nyes érdekeit súlyosan sértenék.
(3) Az előzetes jognyilatkozatban foglaltakat a nagykorú cselekvőképes személy 
bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. Ha a nagykorú cselekvőképes sze-
mély újabb előzetes jognyilatkozatot tesz, korábbi jognyilatkozatát visszavont-
nak kell tekinteni. A korábbi előzetes jognyilatkozatnak az újabb jognyilatkozat 
rendelkezéseivel nem érintett rendelkezései hatályban maradnak. Ha a nagyko-
rú személyt a bíróság az előzetes jognyilatkozat megtételét
követően cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, az előzetes 
jognyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes személy gyámhatósági jóváha-
gyáshoz kötött jognyilatkozatának megtételére irányadó szabályok szerint visz-
szavonhatja.

Az értelmi képességből, pszichés állapotból következő eljárási képesség, összetett, 
szakértői vizsgálata is része az eljárásnak. A szakértői vizsgálat megállapításával és 
a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények vizsgálata után a bíróságnak azt 
kell mérlegelnie, hogy az előzetes jognyilatkozatban foglaltak végrehajtásának van-e 
akadálya (pl.: a megjelölt személy nem vállalja az utasítások végrehajtását), illetve a 
végrehajtással, a meghatározott ügycsoportokban megfelelő módon biztosítható-e a 
személy védelme.

Útmutató az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz



10

Ezektől az utasításoktól a meghatalmazott csak a bíróság jóváhagyásával térhet el. 
Mivel az érintett személy csak a bírósági határozattal megszilárdított előzetes jognyi-
latkozatban megfogalmazott védelmi intézkedések betartásával őrizhette meg a teljes 
cselekvőképességét, erre a jóváhagyásra akkor is szükség van, ha maga az érintett 
személy szeretné a meghatalmazott új utasítások szerinti eljárását. Természetesen 
annak nincs akadálya, hogy az érintett újabb előzetes jognyilatkozatot tegyen, ám 
ennek hatálybalépéséhez ismételten szükség lesz a bíróság szakértői véleményen, 
illetve az egyéb körülmények mérlegelésén alapuló döntésére, amely ha szükséges a 
személy cselekvőképességének korlátozásához is vezethet.

Az előzetes jognyilatkozat a gondnokság valódi alternatíváját jelentheti, hiszen el-
ismeri, hogy amennyiben a nagykorú személy egyes ügycsoportokba önállóan vagy 
segítséggel eljárni nem tud, de az életét meghatározó ügyekben döntéseket hozott, a 
döntések végrehajtásának személyi feltételeiről rendelkezett és ezek az intézkedések 
az előzetes jognyilatkozat alkalmazásának szükségességét felvető eljárásban is meg-
állapítható módon, megfelelően biztosítják a károsodás elkerülését, akkor a cselek-
vőképesség korlátozására ne kerüljön sor.
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A támogatott döntéshozatal

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény célja, valamennyi 
emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának biztosítása a fogya-
tékossággal élő személyek számára. Ahhoz, hogy ez az alapelv érvényesülni tudjon 
elengedhetetlen, hogy a fogyatékossággal élő személyek – másokéval azonos – jog- és 
cselekvőképességét a részes államok elismerjék és a cselekvőképesség gyakorlásához 
szükséges támogatást megadják. 

A hazai cselekvőképességi szabályok eddig azonban nem kínáltak a cselekvőképes-
ség gyakorlását támogató alternatív jogintézményeket, ahogy a szükségesség és ará-
nyosság alkotmányos követelményének sem feleltek meg. Az új cselekvőképességre 
vonatkozó szabályok ezeket a hiányosságokat pótolják az előzetes jognyilatkozat és a 
támogatott döntéshozatal rendszerének bevezetésével. 

A támogatott döntéshozatal a fogyatékosság társadalmi modelljéből következő jogin-
tézmény, amely elismeri, hogy a személy fogyatékossága önmagában nem vezethet a 
cselekvőképesség korlátozásához akkor, ha támogató személy kinevezésével, segítő 
hálózat kiépítésével megfelelő védelem biztosítható, az érintett személy legteljesebb 
önállóságának megőrzése mellett. 
A támogatott döntéshozatal egyéni szükségleten alapuló, döntési segítséget bizto-
sít anélkül, hogy ez az érintett személy cselekvőképességének korlátozásával járna. 
Alapja, az interdependens autonómia elve, amely annak az elismerését jelenti, hogy 
minden személy döntései meghozatala során támaszkodik a környezetében élők taná-
csaira és segítségére és az így meghozott döntések legitimitása nem kérdőjeleződik meg. 

A támogatott döntéshozatal jogintézményének a bevezetésével sok esetben elkerül-
hetővé válik majd a gondnokság alá helyezés. A bíróságoknak a gondnokság alá he-
lyezési eljárásokban is lehetőségük lesz arra, hogy e nem korlátozó alternatívával 
biztosítsák az érintett személy védelmét.

Az jogintézményt valamilyen formában alkalmazó országok gyakorlatából az is lát-
ható, hogy míg a gondnokság alatt állók száma jelentősen csökken, a támogatott 
döntéshozatalban részesülők száma ettől nagyobb mértékben nő, valószínűleg azért, 
mert sokak számára, akiknek egyébként segítségre van szüksége döntései meghoza-
talakor, nem szívesen választják a stigmatizáló gondnokság alá helyezést.

2:19. § [A támogatott döntéshozatal fogalma]
(1) A bíróság a külön törvényben meghatározott vagy a gondnokság alá helyezé-
si eljárás során hozott határozatával a jognyilatkozatának megtételekor értelmi 
képessége, pszichés állapota vagy szenvedélybetegsége miatt segítségre szoruló 
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cselekvőképes nagykorú személy számára meghatározott ügycsoportokban tá-
mogató személy vagy személyek (a továbbiakban együtt: támogató) kinevezésé-
ről határozhat.
(2) Nem kerülhet sor támogató kinevezésére azon ügycsoportokban, amelyekben 
a nagykorú személy cselekvőképességének korlátozása vált szükségessé.

A támogatott döntéshozatal – mint új jogintézmény – bevezetésével egyéni szükség-
leten alapuló, döntési segítség biztosítására kerül sor anélkül, hogy ez a személy 
cselekvőképességének korlátozásával járna. 
A támogatott döntéshozatal során egy vagy több – a támogatottal bizalmi viszonyban 
álló – személy segíti a támogatottat döntései meghozatalában. 
Támogató lehet bármely családtag vagy barát, akivel az érintett megállapodik, és aki 
vállalja ezt a feladatot. 
A támogatót a bíróság nevezi ki, miután megbizonyosodott az adott ügycsoportra 
vonatkozó segítségnyújtás szükségességéről és arról, hogy a felek között bizalmi vi-
szony áll fenn.

2.19.§ A támogatott döntéshozatal fogalma
(3) A bíróság a támogatott személlyel – a (4) bekezdés szerinti megállapodás 
alapján – bizalmi viszonyban lévő olyan nagykorú személyt nevezhet ki támoga-
tónak, aki nem áll az (5) bekezdésben megállapított kizáró okok hatálya alatt.
(4) A bíróság a támogató kinevezéséről, valamint azon ügycsoportokról, amelyek-
ben a támogatott személy támogatásban részesül, a támogató és a támogatott 
személy közokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megál-
lapodása vagy az érintetteknek a gyámhatóság előtt, vagy a gondnokság alá 
helyezési eljárásban a bíróság előtt személyesen tett közös, a bizalmi viszony 
fennállását tanúsító nyilatkozata alapján határoz. Ha a bíróság több támogató 
kinevezéséről határoz, egyazon ügycsoportra – ha a támogatott támogatóival el-
térően nem állapodott meg – csak egy támogatót nevezhet ki.
(5) Nem lehet támogatónak kinevezni azt,
a) akinek a személye ellen a támogatott személy tiltakozik, illetve ennek hiá-
nyában is azt a személyt, akinek kinevezése a támogatott személy érdekeinek 
sérelmével járna,
b) aki maga is támogatott személy,
c) aki cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, vagy
d) aki a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.
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A támogató kinevezésének alapja a felek között létrejött megállapodás, melyet önkén-
tesen hoznak létre, a közöttük meglévő bizalmi viszony alapján. Ez a bizalmi viszony 
teszi lehetővé a hatékony támogatást, mert a támogatott személy olyan támogatótól 
kap segítséget, aki ismeri élettörténetét, egyéni szükségleteit, készségeit, képességeit.
A megállapodást a bíróság hagyja jóvá. Ha a bíróság megállapítja, hogy a személynek 
segítségre van szüksége, a bizalmi viszony fennáll a felek között és nem állnak fenn 
az (5) bekezdésben meghatározott kizáró okok, hatályba lépteti a megállapodást. 
A bíróság támogatót meghatározott ügycsoportra nevez ki. Határozhat több támogató 
kinevezéséről is akkor, ha a támogatott személy érdekei ezt megkívánják.

A hivatásos támogató eljárása

2:22. § [A hivatásos támogató eljárása]
(1) Ha a támogató kinevezésére a 2:19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
nincs lehetőség, azonban az érintett személy károsodástól való megóvása cse-
lekvőképességének korlátozását nem teszi szükségessé, a bíróság – az érintett 
nagykorú személy egyetértése esetén – külön törvényben meghatározott eljárás-
ban vagy a gondnokság alá helyezési eljárás során hozott határozatával hivatá-
sos támogató kinevezéséről határozhat.
(2) A hivatásos támogató eljárására a 2:20. § (1)-(3) bekezdésben foglaltak irány-
adóak; tevékenységének felügyeletére – a számadásra vonatkozó rendelkezések 
kivételével – valamint az általa támogatott személyek létszámára, továbbá tör-
vény eltérő rendelkezése hiányában felmentésére a hivatásos gondnokra vonat-
kozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A hivatásos támogató az olyan, értelmi képességük, pszichés állapotuk vagy szenve-
délybetegségük miatt egyes vagyoni, illetve személyi ügyeik intézése során támoga-
tásra szoruló személyek számára nyújt, a bizalmi alapú támogatott döntéshozatalhoz 
hasonló tartalmú segítséget, akik nem rendelkeznek szociális kapcsolatrendszerrel, 
de érdekeik védelme nem kívánja meg cselekvőképességük korlátozását.

A hivatásos támogatás jogkövetkezményei szempontjából a támogatott döntéshoza-
tallal azonos. A bíróság azonban a hivatásos támogatót nem a támogatott és tá-
mogató közötti kölcsönös bizalmi viszonyon alapuló megállapodás alapján, hanem 
hivatalból nevezi ki. 
A hivatásos támogatónak a támogatott döntéshozatal alapelveinek megfelelően kell 
eljárnia.
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2:20. § [A támogató és a támogatott személy eljárása]
(1) A támogató kinevezése nem eredményezi a támogatott személy cselekvőké-
pességének korlátozását.
(2) A támogató jogosult a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor 
jelen lenni, tanácsaival, a támogatott személy számára szükséges tájékoztatás 
megadásával a támogatott személy jognyilatkozatának megtételét elősegíteni. A 
támogató aláírásával látja el azt a jognyilatkozatot, amelynek megtételénél jelen 
volt és a támogatott személyt segítette.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás kiterjed a támogatott személy-
nek a törvényben meghatározott megtámadási joga érvényesítéséhez – az azzal 
összefüggő jognyilatkozatok megtételéhez – szükséges segítség megadására is.

A támogató személy jogosult minden helyzetben jelen lenni és a támogatottat taná-
csokkal ellátni, amikor a személy szerződést köt, tárgyal, hivatalban ügyfélként jelen 
van, szolgáltatásokat vesz igénybe vagy bármilyen jognyilatkozatot tesz. 
A támogató például az alábbiakkal segítheti a támogatott személyt:

• segít a döntéshez szükséges információk megszerzésében és megértésében
• tájékoztat azokról a körülményekről, amelyek fontosak a megalapozott döntéshez
• ismerteti a választási lehetőségeket, segít megérteni az egyes döntések következ-

ményeit
• elmagyarázza azokat a tartalmakat, amelyek nem érthetőek a személy számára
• segít megfogalmazni a személy akaratát
• segít abban, hogy a személy a döntésének megfelelően cselekedni tudjon
• segíti a kommunikációt a szereplők között
• a személy körül már rendelkezésre álló, természetes és professzionális segítség-

nyújtási formák összehangolásával segít kialakítani a támogató hálózatot 

A támogatás jelentheti például azt, hogy a támogatott személy csupán egy elektronikai 
eszköz megvásárláshoz kér egyszeri segítséget, de éppúgy azt is, hogy folyamatosan 
támogató személy közreműködését veszi igénybe mindennapi életének szervezésé-
hez, gyermeke neveléséhez, orvosi beavatkozás előtti tájékozódáshoz, banki ügyletek 
lebonyolításához, (köz)szolgáltatások igénybevételéhez, szerződések megkötéséhez, 
hivatalokban történő eljáráshoz, lakóhelyének megválasztásához. 
A támogatás magában foglalhat bármilyen segítséget, melyre a támogatottnak szük-
sége van egy döntés meghozatalához. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a végső döntést minden esetben a támogatott 
személy hozza meg, és ő látja el aláírásával a jognyilatkozatokat.
A támogatott személlyel jogviszonyt létesítő harmadik fél kérheti, hogy a támogató 
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személy aláírásával lássa el a támogatott személy által kötött szerződéseket, feltün-
tetve saját szerepét, „támogatói” minőségét a jognyilatkozaton, de a jognyilatkozat 
érvényességének nem feltétele a támogató személy aláírása.

A támogatott döntéshozatal legfőbb célja, hogy segítse a támogatott személy önálló 
döntéshozatali képességének fejlődését, és lehetőséget biztosítson számára a dön-
téshozatallal járó felelősség megtapasztalásához. Az érintett számára önrendelkezési 
jogának és döntési szabadságának megtartása révén, a szükséges segítség önkéntes 
igénybevétele mellett, nyitva áll egy teljesebb élet lehetősége. 
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A cselekvőképességet korlátozó gondnokság főbb szabályai

Az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképesség korlátozására vonatkozó szabályai 
alapján a bíróság senkit sem helyezhet többé ún. kizáró vagy általánosan korlátozó 
gondnokság alá. 
A korábban létező két jogintézmény azonos jellemzője, hogy a bíróság ügycsoporton-
kénti vizsgálat nélkül, minden ügycsoport tekintetében kizárhatta vagy korlátozhatta 
a személy cselekvőképességét. Értelmi fogyatékossággal élő személyek esetében e két 
megoldás alkalmazása volt a leggyakoribb. 
Minden olyan személy, akinek a cselekvőképességét általános jelleggel korlátozták 
vagy kizárták, olyan ügycsoportok esetében is gondnokság alá került, amelyek tekin-
tetében képességeit és a korlátozás szükségességét senki sem vizsgálta. 
Értelmi fogyatékossággal élő személyek esetében gyakran előfordult, hogy ha például 
a vagyoni ügyek intézése felvetette a gondnokság alá helyezés szükségességét, akkor 
a személy cselekvőképességét a fogyatékosságára tekintettel, általános jelleggel kor-
látozták úgy, hogy a más ügyek által érintett területeken (munkavállalás, egészség-
ügyi ellátással kapcsolatos jognyilatkozatok) a személy képességeit nem vizsgálták.

Az új szabályok felismerik, hogy a személy fogyatékosságának súlyossága és képessé-
gei között nincs egyenes arányú összefüggés, két – a fogyatékosság mértékét tekintve 
azonos súlyosságú – fogyatékos személy, egy adott területen teljesen különböző mér-
tékű képességekkel rendelkezhet a fejlesztéssel, képzéssel vagy gyakorlati tapasz-
talatokkal megszerzett tudás révén. Ezért ír elő a törvény, az eddigi orvosszakértői 
vizsgálat helyett komplex, a személy képességeire irányuló vizsgálatot.

Az új szabályok alapján biztosított: önmagában az, hogy a személy egy adott terüle-
ten nem képes önállóan eljárni nem jelentheti a cselekvőképességének automatikus 
korlátozását az adott területen. Meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán szükség van-e a 
beavatkozásra, illetve ha igen van-e kevésbé korlátozó megoldás. 
Például egy autista személy esetében, az egészségügyi ellátások területén – gond-
nokság alá helyezés nélkül is – évek óta jól működik az édesanya informális se-
gítségnyújtása, amely mind a beavatkozások elvégzését, mind pedig az orvos-beteg 
kommunikációt megfelelően biztosítja. Ilyen esetekben nincs szükség arra, hogy a 
törvény, felváltva az egyéneket, beavatkozzon egy működő segítségnyújtási formába 
(mint ahogyan azt ép emberek esetében, akik éppen úgy családtagok, barátok támo-
gatásával hoznak döntéseket egészségügyi beavatkozásokról, nem is teszi).

2:23. § [A cselekvõképességet korlátozó gondnokság]
(1) Korlátozottan cselekvőképes a nagykorú személy, ha a bíróság ilyen hatály-
lyal, meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezi.
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(2) A cselekvőképességében korlátozott személy – a választójog kivételével – cse-
lekvőképes mindazon ügycsoportokban, amelyekre nézve a bíróság a cselekvő-
képességét nem korlátozta.

A szükségesség és arányosság elve megkívánja, hogy a személy autonómiájában csak 
annyiban legyen korlátozva, amennyiben ez jogainak és érdekeinek védelmében fel-
tétlenül szükséges. A 2:23. §. alapján, a cselekvőképességet csak meghatározott ügy-
csoportokban lehet korlátozni. 
Az új Ptk. az érintett személyek számára a pontosan meghatározott területeken biz-
tosítandó célirányos segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt, így a bíróságnak a cselek-
vőképesség ügycsoportonkénti korlátozásáról személyre szabottan, a korlátozással 
érintett életviszonyokat, a gyakorlati szükségesség mentén vizsgálva kell döntenie. 
A törvény még példálózó jelleggel sem sorolja fel azokat az ügycsoportokat, amelyek 
vonatkozásában a bíróság ítélete a cselekvőképességet korlátozhatja, kellően tág te-
ret engedve a bírói mérlegelésnek. Lehetőség van ugyan arra, hogy valakit vagyoni 
ügyeiben helyezzenek korlátozó gondnokság alá, de vizsgálni szükséges, hogy ettől 
szűkebb körben, például az ingatlanvagyonának elidegenítésében való korlátozás 
nem biztosítja-e elegendően a védelmét.

A korlátozás indokoltságának vizsgálata alkotmányos és nemzetközi jogi követel-
mény, amelytől nem lehet eltekinteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden el-
képzelhető ügycsoportot meg kellene vizsgálni. A cselekvőképesség korlátozása, azon 
ügycsoportok tekintetében lehet csak indokolt, amelyek vonatkozásában a korláto-
zás elmaradása gyakorlati problémákat vet fel. Ezeknek a problémáknak már az ügy 
előzményeiből ki kell derülniük, mert nyilvánvalóan ezek vezettek a gondnokság alá 
helyezési per elindításához. 
A személy cselekvőképes minden ügycsoport tekintetében, amely vonatkozásában 
cselekvőképességét nem korlátozták. Ez alól kivételt képez a választójog. 

2:23. § [A cselekvőképességet korlátozó gondnokság]
(3) Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú sze-
mélyt helyezi, aki értelmi képessége, pszichés állapota vagy szenvedélybetegsé-
ge miatt vagy az ebből eredő, a társadalmi részvételt akadályozó egyéb körülmé-
nyek hatására egyes személyi vagy vagyoni ügyeiben önállóan vagy segítséggel 
eljárni, döntést hozni, jognyilatkozatot tenni nem képes és a cselekvőképesség 
korlátozásának elmaradása károsodását okozná.
(4) A cselekvőképesség korlátozására akkor kerülhet sor, ha a bíróság meg-
ítélése szerint más – cselekvõképességet nem korlátozó – rendelkezés az érin-
tett személy károsodástól való megóvása érdekében nem vezetne eredményre.  
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A cselekvőképesség korlátozására irányuló határozatnak összetett, – így szük-
ség szerint orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatot is magában fog-
laló – szakértői véleményen kell alapulnia.

Az új szabályozás szerint az a döntés, hogy az érintett személynek bizonyos ügycso-
portban gondnokra van szüksége, nem csupán egy orvosi diagnózisra alapozódik, 
hanem egy multidiszciplináris szakértői csoport komplex értékelésére, amely ma-
gában foglalja a személy képességeinek, a képességek fejleszthetőségének, szociális 
helyzetének, a környezetében fellelhető emberi és anyagi erőforrásoknak a vizsgálatát 
és annak a mérlegelését, hogy ezeknek az erőforrásoknak a felhasználásával az egyén 
problémái megoldhatók-e. A bíróságnak minden esetben vizsgálnia szükséges, hogy 
a személy ténylegesen képes-e saját ügyei megfelelő vitelére, és ha nem, abban az 
esetben vannak-e a környezetében olyan, természetes és professzionális segítség-
nyújtási formák, amelyek elegendőek helyzete megoldásához.
A fogyatékossággal élő személy akadályozottságának mértéke ennek alapján nem ál-
lapítható meg pusztán orvosi szakértelem igénybevételével. 
Két orvosi szempontból teljesen azonos fogyatékossággal élő személy (pl.: Down-
szindrómás, vagy súlyos mániás depressziós személy) ugyanis teljesen eltérő mér-
tékben lehet képes ügyeit intézni olyan tényezők függvényében, amelyek az orvosi 
szakma látókörén kívül esnek (pl. részesült-e oktatásban, van-e gyakorlata az adott 
feladat megoldásában, mennyire akadálymentes – információs szempontból is – a 
környezete, részesül-e formális támogatásban vagy informális segítségben, stb.).
A cselekvőképesség korlátozása tehát nem a személy orvosi értelemben vett fogyaté-
kosságának (vagy betegségének), hanem tényleges ügyintézési és döntéshozási ké-
pességének a függvénye.
A cselekvőképesség gyakorlását segítő, illetve korlátozó jogintézmények alkalmazá-
sának szükségességét ügycsoportok szerint kell vizsgálni, ezért előfordulhat, hogy 
ugyanazon személy esetében bizonyos ügycsoportban a cselekvőképesség korlátozá-
sára, más ügycsoportban támogató kijelölésére, egy harmadikban pedig az előzetes 
jognyilatkozatban lefektetett utasítások alkalmazására kell, hogy sor kerüljön.

2:23 § [A cselekvőképességet korlátozó gondnokság]
(5) A személy kommunikációjának módja, annak akadályozottsága önmagában 
nem lehet a cselekvőképesség korlátozásának oka.

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény 2. cikke a kom-
munikáció fogalmába tartozónak ismer el több, a fogyatékossággal élő személyek 
által használt alternatív kommunikációs eszközt és módozatot. Például, a Braille-
nyomtatást, a taktilis kommunikációt, az írott, a hangzó és az egyszerű szöveget.
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Egy jelnyelvet használó siket személy gyakran kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem 
tud önállóan eljárni. Vizsgálni szükséges, hogy az önálló eljárásra való képtelenséget, 
csak a jelnyelvi tolmácsok hiánya vagy valóban a cselekvőképesség korlátozását fel-
vető, egyéb körülmények okozzák.
Értelmi fogyatékossággal élő személyek esetében is gyakran a megszokottól eltérő 
kommunikációs forma kelti azt a látszatot, hogy a személy nem tud megfelelően ál-
lást foglalni, véleményt nyilvánítani. Az új szabályok ezért egyértelműen elválasztják 
a döntéshozói képességet nem érintő kommunikációs akadályozottságot, a döntésho-
zatalt akadályozó egyéb problémáktól.

A gondnokság alá helyezés

2:32. § [A gondnokság alá helyezésre vonatkozó rendelkezések]
(1) A gondnokság alá helyezést
a) a nagykorú személy együttélő házastársa, egyenesági rokona, testvére,
b) a gyámhatóság és
c) az ügyész
kérheti.
(2) Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a gyámhatóság tudomást 
szerez, a gondnokság alá helyezési eljárást haladéktalanul meg kell indítania, 
ha azt az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó a gyám-
hatóságnak a perindítás szükségességéről való tájékoztatását követő hatvanna-
pos jogvesztő határidőn belül nem teszi meg.
(3) A bíróság a gondnokság alá helyezési eljárás során az eljárásban résztvevők 
számára – szükség szerint az akadálymentes kommunikáció szabályainak meg-
felelő módon – tájékoztatást ad a támogatott döntéshozatal jogintézményéről, 
annak alkalmazhatósága feltételeiről is.

A gondnokság alá helyezést a bíróságtól az érintett személlyel együttélő házastárs, 
egyenesági rokon, testvér, a gyámhatóság és az ügyész kérheti. 
A gondnoksági per során a bíróság hivatalból köteles tájékoztatni a feleket a támoga-
tott döntéshozatal lehetőségéről. 
A tájékoztatásnak figyelembe kell vennie az érintett személy kommunikációs szük-
ségleteit, vagyis számára hozzáférhető formában, a kommunikáció akadálymentes-
ségének alapelveit figyelembevevő módon kell közölni az információkat. Egy fogyaté-
kossággal élő személy számára akkor hozzáférhető az információ, ha azt érzékelheti 
és a megfelelő értelmezés lehetősége, akár segédeszközök, akár személyi segítő útján 
számára biztosítva van.
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A gondnokrendelés

2:33. § [A gondnokrendelés]
A cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személy részére – az 
eljárást kezdeményező személy vagy a gyámhatóság javaslatára – a bíróság 
rendel gondnokot a gondnokság alá helyezést elrendelő határozatában.

A gondnok tevékenysége feletti hatásos ellenőrzés megvalósulása érdekében, szük-
séges hogy más döntsön a gondnok személyéről és más a gondnok tevékenysége 
értékeléséről. Ennek megfelelően – a korábbitól eltérően – a gondnokrendelés átkerül 
a bíróságok hatáskörébe. 

Ideiglenes gondnokrendelés

2:29. § [Ideiglenes gondnokrendelés]
(1) A gyámhatóság kivételesen, életét, testi épségét, vagyoni viszonyait súlyosan 
veszélyeztető, azonnali intézkedést igénylő esetben ideiglenes gondnokot rendel 
annak a nagykorú személynek, aki értelmi képessége, pszichés állapota vagy 
szenvedélybetegsége miatt vagy az ebből eredő, a társadalmi részvételt akadá-
lyozó egyéb körülmények hatására egyes személyi vagy vagyoni ügyeiben önál-
lóan vagy segítséggel eljárni és döntést hozni, jognyilatkozatot tenni nem képes 
és a károsodástól való megóvása más módon – elsősorban zárlat elrendelésével 
– nem lehetséges.
(2) A gyámhatóság az ideiglenes gondnokot kirendelő határozatában megjelöli, 
hogy az ideiglenes gondnok mely ügyben, illetve ügyekben járhat el. Az ideigle-
nes gondnokra – azokban az ügyekben, amelyekben kirendelték – a gondnokra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A gyámhatóságnak az ideiglenes gondnokrendelést követő nyolc napon belül 
a gondnokság alá helyezési pert meg kell indítania, a bíróságnak pedig legké-
sőbb a keresetlevél benyújtásától számított harminc napon belül az ideiglenes 
gondnokrendelést hivatalból felül kell vizsgálnia, és arról érdemben határoznia 
kell.
(4) Az ideiglenes gondnok a 2:36. §-ban megjelölt módon járhat el.
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A gyámhatóság ideiglenes gondnok rendelése a gondnokrendelés speciális esete, 
amelyre a gondnokokra vonatkozó szabályok alkalmazandóak azzal, hogy az ideigle-
nes gondnok jogköre a kirendelő határozatban megjelölt ügycsoportokra terjed ki.
Az ideiglenes gondnokrendelés feltétele a személy – vagyoni, illetve személyi – ér-
dekeinek védelmét kívánó, olyan halasztást nem tűrő, azonnali intézkedést igénylő 
helyzet, amelyben az érdekvédelem más módon (például zárlat elrendelésével) nem 
lehetséges. 
Az ideiglenes gondnok rendelésénél is garanciális szabály, hogy az csak a legszük-
ségesebb ideig állhat fenn bírói kontroll nélkül. Ezért a gyámhatóságnak az ideigle-
nes gondnok kirendeléséről szóló határozat meghozatalát követő 8 napon belül, a 
gondnokság alá helyezési pert meg kell indítania, a bíróságnak pedig – a szükséges 
bizonyítási eljárás lefolytatását követően – az ideiglenes gondnokrendelést felül kell 
vizsgálnia.

A gondnok tevékenysége és kötelességei

2:36. § [A gondnok tevékenysége és kötelességei]
(1) A gondnok a bíróság által meghatározott ügycsoportban a gondnokság alá 
helyezett személy vagyonának kezelője és törvényes képviselője, ha a bíróság a 
gondnokolt cselekvõképességét a vagyonáról való rendelkezésben korlátozta.
(2) A gondnok indokolt esetben – vállalása esetén – a gondnokság alá helyezett 
gondozását is ellátja.
(3) A gondnokoltat érintő döntések meghozatalánál a gondnok köteles a gondno-
koltat – a gondnokolt kommunikációs módjához és értelmi képességéhez alkal-
mazkodva – meghallgatni, és a gondnokolt véleményét a lehető legnagyobb mér-
tékben figyelembe venni. Ha nem lehet megállapítani a gondnokolt véleményét, a 
gondnok a gondnokolt által korábban közöltek szerint jár el. Amennyiben ennek 
megállapítására sincs mód, a gondnok a gondnokolt ismert értékrendje alapján 
és az érdekeit legjobban szolgáló módon köteles eljárni.
(4) Ha a gondnok a (3) bekezdés szerinti kötelezettségét megszegi, ez a 2:40. §-
ának (3) bekezdése c) pontjában foglaltak szerinti felmentését vonja maga után.

A gondnok azon ügycsoportok tekintetében jár el közösen a gondnokolttal, amelyekre 
a bíróság kinevezte. A gondnokolt vagyonának is csak azt a részét kezeli, amely tekin-
tetében a bíróság a gondnokolt cselekvőképességét korlátozta. 
A gondnok nem kötelezhető a gondnokolt gondozására, ezt azonban önként vállal-
hatja. 
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A 2.36.§ (3) bekezdés alapján a gondnok mindig köteles megismerni a gondnokolt 
véleményét. Ez alól nem ad felmentést a gondnok elfoglaltsága, a gondnok és a 
gondnokolt között lévő nagy földrajzi távolság, vagy a kommunikáció nehezítettsége.  
A kommunikáció módja a gondnokolt szükségleteihez kell, hogy igazodjon.
A gondnokolt véleményének megismerésétől, a közös döntéshozataltól nem lehet 
eltekinteni. Amennyiben a gondnokolt akarata nem állapítható meg, a gondnok a 
gondnokolt által előzetesen közöltek alapján jár el. A gondnokolt által korábban kifej-
tett előírás nem csak az előzetes jognyilatkozatban foglalt rendelkezés lehet, hanem 
bármely írásban vagy szóban bizonyíthatóan kifejezett rendelkezés. 
Egy előrehaladott Alzheimer–szindrómás beteg esetében, családtagjai számára ko-
rábban tett nyilatkozata arról, hogy hol szeretne élni, lehet például ilyen utasítás a 
gondnok számára. 
Amennyiben a gondnoknak előzetesen kifejtett utasításokról nincs tudomása, a 
gondnokolt ismert értékrendje szerint és a gondnokolt körülményeit figyelembe véve, 
érdekeit legjobban szolgáló módon kell eljárnia. 
A gondnok eljárási kötelezettségeinek be nem tartása, a gondnok felmentését vonja 
maga után.

A gondnokrendelés indokoltságának felülvizsgálata

2:39. § [A gondnokrendelés indokoltságának felülvizsgálata]
(1) A bíróságnak a cselekvőképesség korlátozását elrendelő, azt fenntartó vagy 
módosító ítéletében rendelkeznie kell a kötelező felülvizsgálat iránti eljárás meg-
indításának – az ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt éven belüli – időpont-
járól.
(2) A felülvizsgálati eljárást a gyámhatóságnak kell megindítania. A gyámható-
ság keresete a gondnokság alá helyezés megszüntetésére, fenntartására vagy 
módosítására irányulhat.
(3) A gondnokság alá helyezés – (2) bekezdés szerinti – megszüntetéséről, fenn-
tartásáról vagy módosításáról a bíróság
a) a gondnokolt,
b) a gondnokolt együttélő házastársa, egyenesági rokona, testvére,
c) a gondnok,
d) a gyámhatóság vagy
e) az ügyész
kérelme alapján dönt.
(4) A gondnokság alá helyezés megszüntetésére, fenntartására vagy módosí-
tására irányuló per megindításának a kötelező felülvizsgálat időpontja előtt is 
helye van.
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A gondnokság alá helyezés csak határozott időre szólhat.
A gondnokság alá helyezés lényeges, garanciális eljárási szabálya a kötelező felül-
vizsgálat.  
A cselekvőképesség korlátozottsága nem egy konstans állapot, folyamatosan változ-
hat, például mert az ügyek viteléhez szükséges képességek legtöbbje megtanulható. 
Az értelmi fogyatékossággal élők képességeinek különböző területeken történő fej-
lesztését, élethosszig tartó tanulásukat is több szakma segíti.
A bíróságnak tehát rendelkeznie kell a kötelező felülvizsgálat időpontjáról, mely nem 
lehet később, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt év. 
A kötelező felülvizsgálat adott ügycsoportban, a gondnokság alá helyezés megszünte-
tésére, módosítására, illetve a gondnokság fenntartására irányulhat. 
A gondnokság alá helyezés megszüntetésére vagy módosítására, azonban a kötelező 
felülvizsgálat időpontjánál korábban is sor kerülhet. Azt a per megindítására jogo-
sult személyek, köztük maga a gondnokolt is, ezen időtartamon belül is, bármikor 
kérhetik a bíróságtól.
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A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatára vonatkozó 
szabályok

2:24. § [A korlátozottan cselekvõképes személy jognyilatkozatára vonat-
kozó általános szabályok]
(1) A gondnokság alá helyezett korlátozottan cselekvõképes személy jognyilatko-
zata a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportban – törvény eltérő rendel-
kezése hiányában – akkor érvényes, ha azt gondnoka előzetes beleegyezésével 
vagy utólagos jóváhagyásával tette. A gondnokolt és gondnoka közötti vita ese-
tén – ideértve azt is, ha a gondnok álláspontja szerint a gondnokolt nyilatko-
zattételének elmaradása a gondnokolt károsodásával járna, – a gyámhatóság 
dönt a gondnokolt személyes, az akadálymentes kommunikáció elvein alapuló 
meghallgatását követően. A gyámhatóság döntése pótolja a gondnokoltnak és a 
gondnoknak a jognyilatkozat érvényességéhez szükséges jognyilatkozatát, illet-
ve jóváhagyását.

Az új szabályozás főszabályként a cselekvőképességében korlátozott személy és a 
gondnoka együttes döntéshozatalát írja elő. Ha kettejük között egyetértés van, nincs 
szükség további külső szereplőre a jognyilatkozat megtételéhez.
Ha a gondnokolt és a gondnoka nem értenek egyet, objektív szempontok alapján kell 
megítélni, hogy kinek az akarata érvényesüljön. Ha objektív szempontokkal nem le-
het alátámasztani egy adott döntést, tehát ha mindkét fél akarata teljesen szubjektív 
szempontokon alapul, akkor semmi sem indokolhatja, hogy a gondnok véleménye 
érvényesüljön a gondnokoltéval szemben. 
A törvény a vita eldöntését a gyámhatóságra bízza, mert a gondnok nem dönthet egy 
olyan vitában, amelyben félként szerepel. A gyámhatóság bármelyikük javára dönt-
het, és helyettesítheti bármelyikük hozzájárulását a jognyilatkozathoz.
Fontos garanciális szabály, hogy a gyámhatóságnak a gondnokoltat, az akadálymen-
tes kommunikáció alapelveinek figyelembevételével meg kell hallgatnia.
A 2:24 §-ban meghatározott együttes döntéshozatali mechanizmus tehát azt jelenti, 
hogy a három szereplő – a gondnokolt, a gondnok és a gyámhatóság – közül legalább 
kettő egyetértő véleményére van szükség a jognyilatkozat létrejöttéhez. 
A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatára vonatkozó általános szabá-
lyok röviden az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

• Főszabály szerint a gondnok és a gondnokolt együttesen hoznak döntéseket és 
tesznek jognyilatkozatokat. 

• Vita esetén - vitaként értelmezve a nyilatkozattétel elmaradását is – egyikük aka-
rata sem érvényesül automatikusan, az ügyben a gyámhatóság dönt mindkettejük 
álláspontjának meghallgatása után.
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Azonnali intézkedést igénylő esetek

2:24 § [A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatára vonat-
kozó általános szabályok]
(2) Ha a gondnokolt érdekeinek védelme, károsodástól való megóvása azonnali 
intézkedést tesz szükségessé, a gondnok a gondnokolt helyett és nevében eljár-
hat, jognyilatkozatot tehet azzal, hogy arról a gyámhatóságot haladéktalanul ér-
tesíteni köteles. A gyámhatóság az értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 
tizenöt napon belül felülvizsgálja a gondnok eljárását a gondnokolt személyes, 
az akadálymentes kommunikáció elvein alapuló meghallgatását követően. A 
gyámhatóság nem hagyhatja jóvá a gondnok eljárását, ha az intézkedés jellege 
nem indokolt azonnali beavatkozást, illetve, ha a gyámhatóság az (1) bekezdés 
szerinti vita esetén a gondnokolt javára dönt. Ha a gyámhatóság a gondnok 
eljárását nem hagyja jóvá, a gondnok jognyilatkozatának érvénytelenné nyilvá-
nításáról is határoz.

A 2.24. § (2) bekezdése azokra az azonnali intézkedést igénylő esetekre nyújt spe-
ciális szabályozást, amikor a gondnoknak halasztást nem tűrő, sürgős esetben el 
kell járnia. Az intézkedést megtételét azonban haladéktalanul köteles bejelenteni a 
gyámhatóságnak. 
A gyámhatóság a gondnok önállóan megtett jognyilatkozatát akkor hagyhatja jóvá, 
ha valóban azonnali eljárást igénylő intézkedésről volt szó, nem volt lehetőség közös 
eljárásra és a gondnok haladéktalan értesítési kötelezettségének eleget tett.

Az azonnali intézkedés kivételt jelent a főszabály szerinti együttes eljárás alól, csor-
bítva a gondnokolt önrendelkezési jogát, ezért fontos, hogy a jogalkalmazó az azon-
nali intézkedés szükségességét körültekintően mérlegelje. 
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A korlátozottan cselekvőképes személy 
gondnokának önálló eljárása

2:25. § [A korlátozottan cselekvõképes személy gondnokának önálló el-
járása]
A bíróság külön törvény alapján lefolytatott eljárásban feljogosíthatja a gondno-
kot a korlátozás alá tartozó ügycsoportokban vagy ügycsoportokon belül egyes 
ügyekben a gondnokolt helyett és nevében történő önálló eljárásra, jognyilatko-
zat önálló megtételére
a) a gondnok és a gondnokolt közös kérelmére a gondnokolt ismétlődő, illetve 
rendszeres jognyilatkozat-tételt igénylő ügyeiben, vagy
b) a gondnok és a gyámhatóság közös kérelmére, ha összetett szakértői vizsgá-
laton alapuló vélemény alátámasztotta, hogy a gondnok az adott üggyel vagy 
ügycsoporttal kapcsolatban a fogyatékos személyekkel való kommunikáció te-
rén járatos szakember közreműködésével sem képes a gondnokoltjával olyan 
kommunikációra, amely szükséges volna ahhoz, hogy a gondnok a gondnokolt 
jognyilatkozatával összefüggésben előzetes beleegyezéséről vagy utólagos jóvá-
hagyásának megadásáról határozzon és a gondnokolt jogainak védelme a 2:24. 
§ (1)–(2) bekezdése szerinti eljárásban nem biztosítható.

A bíróság két esetben jogosíthatja fel a gondnokot tartós, a gyámhatóság hozzájáru-
lását nem igénylő önálló eljárásra: ismétlődő ügyekben vagy kommunikációképtelen-
ség esetén.

Ismétlődő, rendszeres jognyilatkozatok

A 2.25.§. a) pontja a gondnok és a gondokolt közös kérelme alapján, a gondokolt 
életében rendszeresen vagy ismétlődően jelentkező jognyilatkozatok esetében biztosít 
önálló eljárási lehetőséget. A bíróság a gondnok és a gondnokolt közös kérelmére 
meghatározza azokat az ismétlődően, illetve rendszeresen jelentkező ügyeket, ame-
lyekben a gondnok önállóan eljárhat.
A gondnok önálló eljárása csak a korlátozás alá eső ügycsoportokra vonatkozhat. 
Például, amennyiben a gondnokoltnak térítési díjfizetési kötelezettsége van, a bíróság 
döntése alapján, a gondnok havi rendszerességgel egyedül is felveheti az összeget a 
gondnokolt bankszámlájáról, így nem kell sem a gondnokolt, sem a gyámhatóság 
eseti hozzájárulását kérnie.
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Kommunikációképtelenség

A bíróság, a gyámhatóság és a gondnok közös kérelmére, a 2:25. § b) pontja alapján 
abban az esetben ad a gondnoknak önálló eljárásra lehetőséget, ha a gondnok szak-
értők által is igazolt módon, nem tud a gondnokolttal kommunikálni és a 2:24.§-ban 
meghatározott együttes döntéshozatali mechanizmus, nem alkalmas a gondnokolt 
érdekeinek védelmére.

A gondnokolt és a gondnok közötti kommunikációképtelenséget azonban szűken ér-
telmezi az új szabályozás, adott gondnok, gondnokolt és ügycsoport viszonyában. 
A kommunikációképtelenség csak olyan személyek esetében értelmezhető, akiknek 
az álláspontját a gondnok egy adott ügycsoportban semmilyen módon nem képes 
megismerni (pl.: kómás betegek, kivételes esetben súlyosan fogyatékos személyek).
Nem zárható ki azonban, hogy bizonyos ügycsoportok tekintetében a gondnok nem 
képes megismerni a gondnokolt akaratát (pl.: vagyoni ügyek esetén), más ügycso-
portok vonatkozásában viszont képes erre (pl.: a gondnokolt képes fájdalmát, nem 
tetszését kifejezni és így véleményt nyilvánítani).
A kommunikáció csak két ember viszonyában értelmezhető, ezért előfordulhat az is, 
hogy a gondnokolt képes egy adott gondnokkal kommunikálni, egy másikkal viszont 
nem. A törvény ezért a gondnokság alá helyezési eljárás során, nem ad automatiku-
san lehetőséget a gondnok önálló eljárására, mert a gondnoknak, kijelölése után, ha 
szükséges, szakemberek segítségével kísérletet kell tennie a kapcsolatfelvételre.

A jogalkalmazóknak, a gondnok 2:25. § b) pontja szerinti önálló eljárásra való feljogo-
sítását szűkítő módon kell értelmezniük, végső megoldásként csak olyan esetekben 
alkalmazva, ahol nem fér kétség ahhoz, hogy a személy akaratát semmilyen módon 
nem lehet megismerni és a 2:24.§ szerinti eljárás nem alkalmazható.
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A súlyosan fogyatékos személyek jogainak védelme

A korlátozó gondnokság együttes döntéshozatalon alapuló szabályai (2:24.§) és a 
gondnok önálló eljárást biztosító kivételes szabályok (2:25.§), a súlyosan fogyatékos 
személyek jogainak védelmét is megnyugtató módon rendezik. 
A súlyosan fogyatékos személyek valóban nehezen tudnak döntéseket hozni, és dön-
téseiket kommunikálni. Lehetnek olyan kérdések, amelyekben egyáltalán nem tud-
nak döntést hozni, és a gondnok önmaga kénytelen eljárni. 
Erre, a 2:24.§-ban meghatározott együttes döntéshozatali mechanizmus lehetőséget 
ad:
1) Bizonyos ügycsoportok vonatkozásában a súlyosan fogyatékos személyek is ki 
tudják nyilvánítani az akaratukat. Ezekben az esetekben semmilyen akadálya nincs 
a gondnok és a gondnokolt együttes döntéshozatalának.

2) Azokban az esetekben, amikor a súlyosan fogyatékos személy nem képes vagy 
nem akar véleményt nyilvánítani, illetve az akaratnyilvánítását a gondnok nem tudja 
értelmezni, a törvény a kettejük közötti „vita”-ként értelmezve a helyzetet, a gyámha-
tóságot felhatalmazza, a gondokolt hiányzó hozzájárulásának pótlására.

3) A szabályozás alapján az azonnali intézkedést igénylő esetekben a súlyosan fo-
gyatékos személy gondnoka is eljárhat önállóan. Garanciális elemként itt is a gyám-
hatóság – utólag – objektív szempontokat mérlegelve dönt az intézkedés jóváhagyá-
sáról.

Az együttes döntéshozatali mechanizmus felhasználásával tehát a súlyosan fogyaté-
kos személyek esetében sincs olyan döntés, amelyet ne lehetne a megfelelő időben 
meghozni.
Az együttes döntéshozatali mechanizmusban a gyámhatóság a gondnokkal ellentét-
ben, objektív szempontok alapján hoz döntést, ami a gondnokolt számára fontos 
garanciális elem. A súlyosan fogyatékos személyek a leginkább kiszolgáltatottak, 
esetükben a döntéshozatali mechanizmusnak nem egyszerűbbnek, hanem szigo-
rúbbnak kellene lennie. A gondnok önkényes (és objektíven helytelen, illetve nem a 
gondnokolt érdekeit szolgáló) döntései ellen a súlyosan fogyatékos személyek tudnak 
a legkevésbé védekezni, ezért fontos, hogy kezdettől fogva külső ellenőrzés valósuljon 
meg a gondnok döntései felett. 
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Záró gondolatok

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével Magyarországon mintegy 80.000 gond-
nokság alatt álló személynek és családtagjainak lesz lehetősége a jogaik gyakorlá-
sához, kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, az emberi méltóságot tiszteletben 
tartó, differenciált, az egyéni képességeket és a környezetben fellelhető erőforrások 
kihasználását biztosító, az önálló döntéshozatalt csak a legvégső esetben korlátozó 
jogintézmények használatára.

A nagykorú személyek cselekvőképességével kapcsolatos jogintézmények és azok ga-
ranciális szabályai biztosítják, az intézkedések arányos és személyre szabott megho-
zásának lehetőségét, a fogyatékos személyek jogainak, akaratának és véleményének 
tiszteletben tartását.

A Polgári Törvénykönyv önrendelkezésre építő új szabályai, bátorítást jelentenek a 
fogyatékossággal élő emberek számára, hogy sajátítsák el és gyakorolják a saját éle-
tükre vonatkozó döntések meghozatalát. Felhívják továbbá a közösségek figyelmét, 
hogy fordítsanak elég időt és dolgozzanak ki új módszereket az érintettek önálló dön-
téshozatalának támogatására és tartsák tiszteletben döntéseiket. 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium – a törvényt előkészítő – nyitott jogalko-
tási tevékenységébe a fogyatékossággal élő emberek és szervezeteiknek is lehetősége 
volt bekapcsolódni, a javaslattétel és véleményezés lehetősége a legszélesebb körben 
biztosított volt számukra. Az új Polgári Törvénykönyv nemcsak tartalmával, hanem 
megszületésének körülményeivel is kivívta a fogyatékossággal élő emberek, hazai és 
nemzetközi közösségeinek elismerését. 

Útmutató az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz



Jegyzet Útmutató az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz



Jegyzet Útmutató az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz



Jegyzet Útmutató az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz



Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége (ÉFOÉSZ), egy közel 30 éves nonprofit szervezet, 22.000 taggal, 
és az ország valamennyi megyéjében működő helyi szervezettel. A szervezet 
célja, hogy az értelmi fogyatékosssággal élő személyek számára valamennyi 
emberi- és szabadságjog teljes mértékben, hátrányos megkülönböztetés nélkül 
biztosított legyen. 
A Szövetség érdekvédelmi feladatai mellett, különböző – szociális, képzési, 
nyílt munkaerőpiaci munkavállalással összefüggő – szolgáltatásokat biztosít, 
így lakóotthonokat, támogató szolgálatokat működtet, jogsegélyszolgálatot, 
nappali és képző intézményeket tart fenn. 

Bővebb információ:

Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Cím: 1085 Budapest, Lónyai u.17.

Tel: 1–411–1356, 1–411–1357

E-mail: efoesz@efoesz.hu

www.efoesz.hu
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