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„Mit sem hozhatnék fel mentségemre az ilyen szemrehányások ellenében, csak keserően könyvelhetném el ismét, hogy a világ nagyobb súlyt 

helyez erkölcsi képzetei rendíthetetlenségére, mint az igazság befogadására, hogy több érzéket tanúsít az elítélés, mint a megítélés iránt, s 
ahelyett, hogy a mélyére nézne a dolgoknak, jobbnak látja azt néhány közhellyel elintézni.” 

(Kertész Imre: A kudarc - Magvetı Kiadó, 334 oldal) 
 
 

Észrevételek és Javaslatok az Új Polgári Törvénykönyv cselekvıképességi szabályaihoz 
 

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

 
A Közigazgatási és Rendészeti Minisztérium által 2012. február 15-én társadalmi egyeztetésre bocsátott Új Polgári Törvénykönyv 
cselekvıképességre és gondnokságra vonatkozó tervezete a hatályos szabályoshoz képest kevés koncepcionális változást tartalmaz.  
A Tervezet továbbra is fenntartja – igaz más elnevezéssel („a cselekvıképesség teljes korlátozása”), de annak lényegével gyakorlatilag megegyezı 
módon – a kizáró gondnokság intézményét, s bár külön szakasz(ok)ban nevesíti az ún. támogatott döntéshozatalt és az elızetes 
jognyilatkozatot, a szabályozás tartalma mégsem közvetíti ezen jogintézmények valódi célját és tartalmát. Bár a Tervezet alapelvi szinten 
tartalmazza a szükségesség és arányosság elvét is, a konkrét szabályozás mégsem tükrözi ezt vissza, hiszen amennyiben a gondnoksági 
szabályozás végpontja továbbra is a „cselekvıképesség teljes korlátozása” valódi alternatívák biztosítása nélkül, a személy önállósága nemcsak 
a jogai védelmének megfelelı, feltétlenül szükséges mértékben sérül, hanem a jogok gyakorlása teljes mértékben elvész, mások döntésének 
függvénye lesz. 
 
A tervezet újdonságaként azonosítható: 
- a cselekvıképesség korlátozásával összefüggésben a fogyatékosság orvosi modellje mellett megjelenı, a társadalmi szemlélet irányába mutató 
környezeti tényezık 
- cselekvıképesség általános korlátozása lehetıségének eltörlése  
 
Véleményünk szerint a javaslat figyelmen kívül hagyja a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló Egyezmény elıírásait, amelyet az Országgyőlés a 
2007. évi XCII törvénnyel ratifikált, és amely 2008. május 3-án hatályba lépett, így annak megfelelı végrehajtása Magyarország számára is 
kötelezettséget keletkeztetett.  
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A javaslat több ponton is ellentétben áll az Egyezménnyel, különösen annak 12. cikkével: 
 

12. cikk 

A törvény elıtti egyenlıség 

 

1. A részes államok újólag megerısítik, hogy a fogyatékossággal élı személyeknek joguk van ahhoz, hogy a törvény elıtt mindenhol 
személyként ismerjék el ıket.  

2. A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élı személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, 
illetıleg cselekvıképesség. 

3. A részes államok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élı személyek cselekvıképességének 
gyakorlásához esetlegesen szükséges segítség hozzáférhetıvé váljon. 

4. A részes államok biztosítják, hogy a cselekvıképesség gyakorlására vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal 
összhangban, megfelelı és hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelızésére. Az ilyen biztosítékok garantálják, hogy a 
cselekvıképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, akaratát és választásait, összeférhetetlenségtıl és 
indokolatlan befolyástól mentesek, arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehetı legrövidebb idıre vonatkoznak, továbbá hogy a 
hatáskörrel rendelkezı, független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja azokat. A biztosítékok azzal 
arányosak, amilyen mértékben az adott intézkedések érintik a személy jogait és érdekeit. 

5. E cikk rendelkezéseire figyelemmel a részes államok minden megfelelı és hatékony intézkedést megtesznek a fogyatékossággal élı 
személyek egyenlı jogának biztosítására a tulajdonhoz való joghoz és az örökléshez való joghoz, saját pénzügyeik ellenırzéséhez, továbbá 
bankkölcsönhöz, jelzáloghoz és más pénzügyi hitelhez való egyenlı hozzáféréshez, illetve biztosítják, hogy a fogyatékossággal élı személyeket 
önkényesen ne foszthassák meg vagyonuktól. 
 
Koncepcionális kérdések: 
 
A Tervezet: 
 

1. nem megfelelıen vezeti be a szükséges intézkedéseket a cselekvıképesség gyakorlásához 
2. korlátozza, illetve kizárja a cselekvıképességet olyan esetekben is, amikor az nem indokolt 
3. nem veszi figyelembe az arányosság követelményeit 
4. a gondnok nem segít meghozni a gondnokolt döntéseit, hanem a gondokolt személy helyett dönt 

 
Az Egyezmény 12. cikknek egyik fı üzenete, hogy a nemzeti jogban a cselekvıképesség korlátozása nélküli ún. segítı vagy támogató 
modelleknek kell gyökeret verniük. Ezek kezdetben a gondokság alternatívái késıbb azonban kiváltói lehetnek a gondnoksági rendszereknek. 
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Hatályos jogunk egyáltalán nem tartalmaz ilyen segítı modelleket, a Fıbizottság javaslata pedig rossz meghatározásokat alkotva elnagyolta 
kezeli ezeket a jogintézményeket, amelyek így nem teljesítik sem a 12. cikk elvárásait és nem alkalmasak arra, hogy valódi alternatívái 
legyenek a gondnokságnak. 
 
A tervezet szerint a cselekvıképesség korlátozására és megvonására még mindig alapvetıen és elsısorban a fogyatékosság orvosi modellje 
alapján kerül sor, a fogyatékosság komplex, társadalmi szemléletbıl következı okait csak negatív kontextusban („….- egyéni körülményeire 
valamint családi kapcsolataira tekintettel-gondnokság alá helyezése indokolt) kezeli a javaslat: a kedvezıtlen környezeti feltételekért a 
cselekvıképesség korlátozásával a fogyatékos személyt büntetve. 
 
A cselekvıképesség ügycsoportonkénti korlátozásának lehetısége 11 éve része a magyar jognak. Bár az utóbbi 2 évben valamelyest emelkedett 
az ilyen hatályú ítéletek száma, mégsem jellemzı, hogy a bíróságok élnének az ügycsoportos korlátozás lehetıségével. A rendelkezésekre álló 
statisztikai adatok szerint, 2011-ben is a gondnokság alatt álló személyek több mint kétharmada kizáró gondnokság alatt állt. Következésképp 
a szabályozásnak olyan kiindulópontot kellene biztosítania a jogalkalmazók számára, mely az évtizedes gondoksági gyakorlat tapasztalatait is 
figyelembe véve, végsı soron lehetıséget biztosít a fogyatékossággal élı személyek valódi társadalmi befogadását is szolgáló progresszív fejlıdés 
irányába.   
Örvendetes az általános korlátozás lehetıségének eltörlése, azonban az Egyezményben megfogalmazott elvárásokkal, célokkal ellentétes a 
cselekvıképesség teljes kizárása és a gondnokság alternatíváit jelentı jogintézmények tervezetbeli megközelítése (kvázi szociális mankóvá 
silányítása). A gondnokság rendszere a helyettes döntéshozatal metodikáján nyugszik, míg a segítı modellek a támogatott döntéshozatal elvein 
alapulnak. Az Egyezmény paradigmaváltásának lényege, hogy a gondnoksági modelleket fel kell váltsa a fogyatékos személyek 
döntéshozatalának biztosítása és segítése , így a gondnok feladata sem a döntés meghozása vagy jóváhagyása, hanem a megfelelı és 
hozzáférhetı információk biztosítása és a döntéshozatal esetlegese segítése kell hogy legyen. Fentieknek azonban sajnos nyomát sem látjuk a 
tervezetben, amely nem igazítja ezekhez a szempontokhoz a gondnok tevékenységét. 
 
Nemzetközi jogba ütközı konkrét rendelkezések: 
 
A Kodifikációs Fıbizottság javaslata – a javaslat indokolásával ellentétben –nem kompatibilis a Fogyatékossággal Élı Személyek Jogairól szóló 
Egyezménnyel valamint más nemzetközi jogi normákat, kötelezettségeket is sért. Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a cselekvıképesség 
elvonása következtében, gyakorlatilag lehetetlenné válik, bármely más alapvetı jog gyakorlása is, hiszen megszőnik az azokhoz való 
hozzáférés, ennek következtében a jogok érvényesítésének lehetısége is.    
 
Kívánság, vélemény tiszteletben tartásához való jog  
 

A) Nemzetközi aspektusok  

 
 A CRPD 3. cikkének a) pontja értelmében:  
 
A jelen Egyezmény alapelvei a következık:  
a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét;  
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 A CRPD 12. cikkének 4. pontja értelmében:  
 
…a cselekvıképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, akaratát és választásait…  
  
 Az R(99)4. sz. Ajánlás 9. alapelve kimondja:  
 
1. A belátási képességgel nem rendelkezı felnıtt védelme érdekében alkalmazott intézkedések meghozatala során az érintett korábbi és 
jelenlegi kívánságait, érzelmeit amennyire lehetséges fel kell tárni, fontolóra kell venni, és a döntéshozatalkor figyelembe kell venni.  
 

B)  A tervezet szabályozása  
 

A javaslat 2:20. § (1) a cselekvıképességükben részlegesen korlátozott személyek, a 2:22. §. a cselekvıképességükben teljesen korlátozott 
személyek valamint a 2:23. § -ok mindkét csoportba tartozó személyek viszonylatában korlátozza, illetve zárja ki a gondnokolt személy 
kívánságának, véleményének tiszteletben tartásához való jogát. 
 
A gondnokság periodikus, kötelezı felülvizsgálatához való jog  
 

A) Nemzetközi aspektusok  
 

 A CRPD 12. cikkének 4. pontja értelmében:  
 
A részes államok biztosítják, hogy a cselekvıképesség gyakorlására vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal összhangban, 
megfelelı és hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelızésére. Az ilyen intézkedések garantálják, hogy (…) a lehetı legrövidebb 
idıre vonatkoznak, továbbá hogy a hatáskörrel rendelkezı, független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja 
azokat. …  
 
 Az R(99)4. sz. Ajánlás 14. alapelve kimondja:  
 
1. Az érintett védelme érdekében hozott intézkedések – ahol ez megfelelı és lehetséges – határozott idıtartamra szóljanak. Meg kell fontolni a 
rendszeres felülvizsgálat bevezetését.  

B) A tervezet szabályozása 

 
A javaslat 2:29. § (1) bekezdés b) pontjában, a cselekvıképesség teljes korlátozásának kötelezı felülvizsgálatát 10 évben határozza meg, amely 
nem felel meg a rendszeres felülvizsgálat és a lehetıség szerinti legrövidebb ideig tartó korlátozás követelményének. 
 
Jog a cselekvıképesség személyre szabott korlátozásához  
 

A) Nemzetközi aspektusok  
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 A CRPD 12. cikkének 4. pontja értelmében:  
 
A részes államok biztosítják, hogy a cselekvıképesség gyakorlására vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal 
összhangban, megfelelı és hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelızésére. Az ilyen biztosítékok garantálják, hogy a 
cselekvıképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, akaratát és választásait, összeférhetetlenségtıl és 
indokolatlan befolyástól menetesek, arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehetı legrövidebb idıre vonatkoznak, továbbá hogy a 
hatáskörrel rendelkezı, független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja azokat. A biztosítékok azzal 
arányosak, amilyen mértékben az adott intézkedések érintik a személy jogait és érdekeit.  
 
 Az R(99)4. sz. Ajánlás 5. és 6. alapelve kimondja:  
 
5. alapelv – Szükségesség és szubszidiaritás  
 
1. Csak olyan, az érintett védelmét szolgáló intézkedéseket szabad bevezetni a cselekvıképtelen személyekkel szemben, amelyek feltétlenül 

szükségesek, figyelembe véve az érintett egyéni körülményeit és szükségleteit. Az egyén védelmét szolgáló intézkedés azonban megtehetı, 
ha az érintett teljes körően és szabadon beleegyezik.  

2. Annak eldöntése során, hogy milyen intézkedés megfelelı, figyelembe kell venni az informális lehetıségeket, és a segítségnyújtás azon 
formáit, amelyeket a családtagok vagy más személyek nyújthatnak.  

 
6. alapelv – Arányosság  
 
1. Ha intézkedés alkalmazása szükséges, akkor annak arányban kell állnia az érintett belátási képességével, és az érintett személyes 

körülményeihez és szükségleteihez kell igazodniuk.  

2. Az intézkedés bevezetése az egyén cselekvıképességét, jogait és szabadságát csak annyiban korlátozhatja, amennyiben az az elérni kívánt 
céllal arányban áll. 

 

B) A tervezet szabályozása 

 
A tervezet a fentiekben foglaltakkal ellentétes módon a 2:21. § - ban lehetıvé teszi a cselekvıképesség teljes korlátozását. 

 

A tulajdonhoz és a saját pénzügyek irányításához való jog  
 

A) Nemzetközi aspektusok  

  
 A CRPD 12. cikkének 5. pontja értelmében:  
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a részes államok minden megfelelı és hatékony intézkedést megtesznek a fogyatékossággal élı személyek egyenlı jogának biztosítására a 
tulajdonhoz való jog és az örökléshez való jog, a saját pénzügyeik irányításához való jog, a bankkölcsönhöz, zálogjoghoz és más pénzügyi 
hitelhez való egyenlı hozzáférés vonatkozásában, valamint biztosítják, hogy a fogyatékossággal élı személyeket önkényesen ne foszthassák 
meg vagyonuktól.  
 
 Az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmérıl szóló egyezményhez főzött 1. sz. Kiegészítı jegyzıkönyv 1. cikkéhez  
 
Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez 
közérdekbıl és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik.  
Az elızı bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkalmazásában, melyeket szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy 
a javaknak a köz érdekében történı használatát szabályozhassák, illetıleg az adók, más közterhek vagy bírságok megfizetését biztosítsák.  
 

B) A tervezet szabályozása 

 
A javaslat 2:20. § (1) bekezdése a cselekvıképességükben részlegesen korlátozott személyek, a 2:22. §. a cselekvıképességükben teljesen 
korlátozott személyek valamint a 2:23. § -ok mindkét csoportba tartozó személyek viszonylatában korlátozza, illetve zárja ki a tulajdonhoz és a 
saját pénzügyek irányításához való jogot. 

 

Jog az önálló életvitelhez és a közösségbe való befogadáshoz  
 

A) Nemzetközi aspektusok  
 
A CRPD 19. cikkének a) pontja értelmében: a fogyatékossággal élı személyeknek másokkal azonos alapon lehetıségük van lakóhelyüknek és 
annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek együtt, és nem kötelezhetıek bizonyos megszabott körülmények között élni;  
 

C) A tervezet szabályozása:  
 

A javaslat 2:20. § (1) a cselekvıképességükben részlegesen korlátozott személyek, a 2:22. §. a cselekvıképességükben teljesen korlátozott 
személyek valamint a 2:23. § -ok mindkét csoportba tartozó személyek viszonylatában korlátozza, illetve zárja ki az önálló életvitelhez és a 
közösségbe való befogadáshoz való jogot. 
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Jog az otthon és a család tiszteletben tartásához  
 

A) Nemzetközi aspektusok  
 

 A CRPD 23. cikkének 1. pontja értelmében:  
 

A részes államok minden szükséges és hatékony intézkedést megtesznek a fogyatékossággal élı személyekkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetéséért a házasság, a család, a szülıi szerep és a rokoni kapcsolatok terén, másokkal azonos alapon, az 
alábbiak biztosítása céljából:  

a) a házasság kötésére alkalmas korú fogyatékossággal élı személyeknek a házasságkötéshez és családalapításhoz való jogának 
elismerése a házasságot kötni szándékozó felek szabad és teljes egyetértése alapján;  

b) a fogyatékossággal élı személyek jogának elismerése, hogy szabadon és felelısségteljesen dönthessenek gyermekeik számát és 
korkülönbségét illetıen, hogy hozzáféréssel bírjanak az életkornak megfelelı információkhoz, a reproduktív és családtervezési oktatás 
elismerést nyerjen, valamint, hogy biztosítsák számukra e jogok gyakorlását lehetıvé tevı eszközöket;  

c) a fogyatékossággal élı személyek, beleértve a gyermekeket is, termékenységének másokkal azonos alapon történı fenntartása. 
(Kiemelés tılünk)  
 

 A) Fogyatékossággal élı emberek esélyegyenlıségének alapvetı szabályai 9. szabálya kimondja:  
 
A tagállamok segítsék elı a fogyatékossággal élık teljes körő részvételét a családi életben. Biztosítsák a személyes integritáshoz való jogukat, 
és azt, hogy a törvények ne tartalmazzanak megkülönböztetést a fogyatékossággal élıkkel szemben a szexuális kapcsolatok, a házasság vagy a 
szülıi szerep terén. (…)  
2. A fogyatékossággal élıktıl nem szabad megtagadni a szexualitás élményének, a szexuális kapcsolatoknak és a szülıi szerep vállalásának 
megtapasztalását. (…)  
 

B) A tervezet szabályozása  
 
A javaslat negyedik könyve tartalmazza a családjogi részt, amelynek az alábbi szabályozási elemei állnak ellentétben az Egyezménnyel: 

- gondnokság alá helyezés folytán cselekvıképtelen személy házassága (4:40.§) 
- apai elismerı nyilatkozaton alapuló vélelem 4.110.§ (4) bek.) 
- az örökbefogadó személye 4:130.§ 
- a szülıi felügyeleti jog szünetelése (4:194.§) 

 
Az Új Polgári Törvénykönyv cselekvıképességre és gondnokságra vonatkozó tervezetének általános és részletes elemzése alapján is úgy látjuk, 
hogy az nem felel meg sem az értelmi fogyatékos emberek érdekeinek, sem pedig a nemzetközi jogi normákban lefektetett követelményeknek. 
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A TERVEZETHEZ KAPCSOLÓDÓ KONKRÉT ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK 

 
 

TERVEZET JAVASLAT INDOKOLÁS/ÉSZREVÉTEL 
2:19.§ A 
cselekvıképesség 
részleges 
korlátozása 

(2) A bíróság cselekvıképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá azt 
a nagykorút helyezi, aki egyes személyi 
vagy vagyoni ügyeiben önállóan vagy 
segítséggel eljárni, döntést hozni, 
jognyilatkozatot tenni nem képes. 
(4) A cselekvıképesség részleges 
korlátozására irányuló határozatnak 
összetett – így orvosi, gyógypedagógiai 
és pszichológiai vizsgálatot is magában 
foglaló szakorvosi véleményen kell 
alapulnia. 
(6) A bíróságnak a cselekvıképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá 
helyezési eljárás során tájékoztatást 
kell nyújtania a felek számára az 
érintett személy védelmét biztosító, 
egyéb, a cselekvıképességet nem 
korlátozó lehetıségekrıl. 
 

- A cselekvıképesség korlátozásának meghatározásában nem 
szükséges, hogy a belátási képesség valamint a mentális zavar 
szerepeljen. A cselekvıképesség korlátozása szükségességének 
okait a gondnokság alá helyezési eljárás során a bíróságnak kell 
felderítenie. Az eljárás során a mentális zavar okozta „belátási 
képesség csökkenése” csak az egyik indikáció, több más 
egyenrangú szempont mellett, a fogyatékosság komplex 
megítélésének megfelelıen. Semmi sem indokolja, hogy ez külön 
kiemelt ismérvként szerepeljen, indokolatlan összefüggést teremtve 
a fogyatékossággal élık és a cselekvıképesség korlátozásnak 
szükségessége között 
- A cselekvıképesség korlátozása súlyos beavatkozás a személyek 
jogaiba, ezért fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy annak a személynek 
a cselekvıképessége, aki segítséggel képes az ügyeit intézni nem 
korlátozható. 
- A cselekvıképesség korlátozása nem alapozódhat pusztán orvosi 
diagnózisra. A döntésnek, hogy egy személynek bizonyos 
ügycsoportokban gondnokra van szüksége nem csupán orvosi, 
hanem komplex értékelésen kell alapulnia, amely magában foglalja 
a személy képességeinek, a képességek fejleszthetıségének, 
szociális helyzetének, a környezetében fellelhetı emberi és anyagi 
erıforrásoknak a vizsgálatát és annak mérlegelését, hogy ezen 
erıforrások felhasználásával az egyén problémái megoldhatóak-e. 
- A bíróságnak az eljárás során tájékoztatást kell nyújtania a felek 
számára, hogy a cselekvıképesség korlátozása mellett milyen 
lehetıség vannak az érintett személy érdekeinek kevésbé korlátozó 
formában történı védelmére. A gondnokság alá helyezés sokak 
számára egy szégyenteljes megoldás, az érintettek várják, hogy 
legyenek olyan alternatív megoldások, amelyekkel megbélyegzés és 
jogfosztás nélkül biztosítható a védelme. 

2:20.§ A 
cselekvıképesség
ében részlegesen 
korlátozott 

(2) A cselekvıképességében részlegesen 
korlátozott személy és gondnoka közötti 
vitában a gyámhatóság dönt a 
gondnokolt és az általa 

A fıszabály szerint a cselekvıképességében részlegesen korlátozott 
nagykorú személy gondnoka jóváhagyásával tesz jognyilatkozatot. 
Ha kettıjük között egyetértés van akkor csak speciális esetekben 
van szükség külsı szereplıre a jognyilatkozat érvényességéhez. Ha 
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személy 
jognyilatkozata 

meghatalmazott személy 
meghallgatását követıen. 

azonban a gondnokolt és a gondnoka nem értenek egyet akkor 
objektív szempontok alapján kell megítélni, hogy kinek az akarta 
érvényesüljön. Ez az objektivitás nem várható el a gyámhatóságtól 
az általa alkalmazott hivatásos gondnok és gondnokoltja közötti 
vitában így fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy a gyámhatóságnak 
vita esetén meg kell hallgatnia gondnokoltat és az általa 
meghatalmazott személy. Még megfelelıbbnek tartanánk egy olyan 
megoldást, ahol a gyámhatóság, a gondnok, a gondnokolt és egy 
általa meghatalmazott személy többségi alapon hozna döntést egy-
egy vitás kérdésben (gondnoksági tanács). 
 
(MEGJEGYZÉS az (1) bekezdéshez: A hatályos Ptk a 
cselekvıképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személyek 
esetében a gondnokolt elızetes belegyezését illetve utólagos 
jóváhagyását támasztja feltételül a gondnokolt jognyilatkozatásnak 
érvényességéhez. A gyakorlatban azonban legtöbbször a gondnok 
az, aki dönt és késıbb a gondnokolt az, akivel jóváhagyatják ezeket 
a nyilatkozatokat. 

2:21. § A 
cselekvıképesség 
teljes korlátozása 

A cselekvıképesség teljes korlátozása 
lehetıségének törlését javasoljuk a 
Tervezetbıl. 
 

A teljes korlátozás általános jellege 
A cselekvıképesség teljes korlátozásának lényege, hogy a bíróság 
nem fogja vizsgálni meg a szóba jöhetı ügycsoportokat, hanem 
minden ügycsoport tekintetében (általános jelleggel) kizárja a 
gondnokolt cselekvıképességét. Így az érintett személynek olyan 
ügycsoportok tekintetében is ki lesz zárva a cselekvıképessége, 
amelyek tekintetében képességeit és a korlátozás szükségességét 
senki sem vizsgálta. A meg nem vizsgált ügycsoportok tekintetében 
tehát a cselekvıképesség teljes korlátozására egyetlen szempont, a 
személy fogyatékossága lesz.  
A Tervezet indokolása utal rá, hogy a tervezet készítıi súlyos 
fogyatékosság fennállta esetén nem látnak más megoldást, mint a 
teljes korlátozást. 
Ez több szempontból is aggályos. Egyfelıl a fogyatékosság mértéke 
és a személy képességei között nincs egyenes arányosságú 
összefüggés. Másfelıl pedig ha a cselekvıképesség teljes 
korlátozásának az indoka az, hogy a személy nem képes érdekei 
képviseletére, akkor a személynek nem a fogyatékosságát, hanem a 
képességeit kell vizsgálni – ezt pedig nem lehet „általánosan”, 
hanem csakis konkrét területek tekintetében, ahogyan a 
beavatkozás szükségességét és a kevésbé korlátozó lehetıségek 
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mérlegelését is csak ügycsoportok vonatkozásában lehet elvégezni. 
A szükségesség és arányosság elvei alapján a korlátozás 
indokoltságának vizsgálatát nem lehet megkerülni. A személyt nem 
azon ügycsoportok vonatkozásában kell korlátozni, amelyek 
tekintetében esetleg kár érhetné, hanem azon ügycsoportok 
tekintetében, ahol erre bizonyíthatóan szükség van.  
(A tervezet indokolása utal a cselekvıképesség alkalmazásának 
„ultima ratio” jellegére, magában a szövegben azonban ennek nincs 
látható, garanciális nyoma.) 
A gondnok önálló eljárása 
A cselekvıképességet teljesen korlátozó gondnokság másik fontos 
jellemzıje az általános jellegen kívül, hogy a gondnok önállóan tesz 
jognyilatkozatot, nincs szüksége a gondnokolt hozzájárulására. 
A cselekvıképesség teljes korlátozásnak egyik indoka a gondnokolt 
belátási képességének hiánya. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
ıt érintı ügyekben ne volna véleménye, ne tudná azt kifejezni vagy, 
hogy akaratát önkényesen figyelmen kívül lehetne hagyni.  
Ha a gondnoknak az a feladata, hogy a gondnokolt érdekében 
járjon el, akkor ezt csak úgy tudja megtenni, hogy megismeri a 
gondnokolt akaratát, mert e nélkül döntése teljesen önkényes 
lenne. Fontos, hogy a gondnok objektíven alátámasztható ok nélkül 
nem térhet el a gondnokolt akaratától. Ha mindkét fél véleménye 
szubjektív szempontokon alapul, akkor a gondnokolt véleményének 
kell érvényesülnie.  

2:23. § A 
gyámhatóság 
jóváhagyásának 
szükségessége 

(2) A cselekvıképességében vagyoni ügyeit 
érintıen korlátozott személy  
kérelmére a gyámhatóság kivételesen 
indokolt esetben hozzájárulhat az érintett 
személy vagyona terhére 
 
 

A tervezet alapján a gyámhatóság kivételes indokolt esetben 
járulhat hozzá a gondnokolt vagyonát terhelı különbözı 
jogügyletekhez. Ez alapján a gyámhatóság vélhetıen egy 
körültekintı eljárásban megalapozott döntést fog hozni ezért nem 
látjuk indokoltnak, hogy magát az eljárást csak a gondnok és a 
gondnokolt közös kérelmére kelljen lefolytatnia. Vagyoni ügyekben 
különösen sokszor fordul elı érdekellentét gondnok és 
gondnokoltja között, így lehetıséget kell biztosítani a gondnokolt 
számára, hogy a gondnok hozzájárulása nélkül is kérhesse a 
gyámhatóság hozzájárulását. 

2:26.§ Az 
ideiglenes 
gondnokrendelés  

(1) Kivételesen, súlyosan veszélyeztetı, 
azonnali intézkedést igénylı, esetben a 
bíróság ideiglenes gondnokot rendelhet 
annak a nagykorúnak, akinek a 
cselekvıképességet érintı gondnokság alá 

Tapasztalataink alapján az ideiglenes gondnokrendeléssel 
összefüggésben nagyon sok visszaélés történik.  
Az azonnali intézkedést igénylı, de nem veszélyeztetı helyzetek 
kezelésre a rendes/állandó gondnok eljárásában (2:20.§ (4)) 
valamint vagyoni ügyekben zárlat elrendelésével van a 



 11

helyezése látszik indokoltnak, és 
személyének vagy vagyonának védelme 
más módon nem lehetséges. Az ideiglenes 
gondnokot kirendelı határozat ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 

gyámhatóságnak eszköze.  
Nem tartjuk indokoltnak az ideiglenes gondnok jogintézményének 
fenntartását, de amennyiben mégis fennmarad úgy elkerülhetetlen, 
hogy e generális jogkorlátozásról, a bíróság és ne a gyámhatóság 
döntsön. 

2:29.§ A 
gondokság alá 
helyezés kötelezı 
felülvizsgálata 

(1) A bíróságnak a cselekvıképesség 
korlátozását elrendelı, azt fenntartó vagy 
módosító ítéletében rendelkeznie kell a 
gondnokság alá helyezés kötelezı 
felülvizsgálata iránti eljárás 
megindításának legkésıbbi idıpontjáról, 
amely nem lehet késıbbi , mint az 
ítélet jogerıre emelkedésétıl 
számított3 év. 

A belátási képessége hiánya vagy megléte nem egy konstans állapot 
hanem nagymértékben függ külsı körülményektıl (gyorsan vagy 
lassan kell döntést hozni, milyen segítségnyújtási formák vesznek 
körül, milyen a fizikai állapotunk stb.). Ez azt jelenti, hogy ha 
valaki egy adott pillanatban nem rendelkezik az ügyei viteléhez 
szükséges belátási képességgel az korántsem biztos, hogy ez az 
állapot hosszabb ideig fennáll majd. Az ügyek viteléhez szükséges 
képességek többsége tanulható, éppen ez a képességfejlesztés a 
célja a különbözı fogyatékos emberekkel foglalkozó szakmáknak.  
Nem látjuk indokoltnak, hogy a gondokság alá helyezés, amelynek 
oka épen a személy képességeivel összefüggı hiányosság lehet 
indokolatlanul hosszú ideig, felülvizsgálat nélkül maradjon. A 
részleges gondnokság alá helyezés esetén az együttes döntéshozatal 
segítheti a képességek fejlesztését, míg a teljes korlátozás esetén a 
helyettes döntéshozatal a képességek fejlıdése ellen hat. Mindkét 
esetben egyformán fontos tehát, hogy a felülvizsgálatokra 
viszonylag rövid idıközönként, rendszeresen sor kerüljön és 
amennyiben a korlátozás fenntartása már szükségtelen, akkor azt 
megszüntessék. Indokolatlan a felülvizsgálatok idıtartamai közötti  
különbségtétel, bár véleményünk szerint a cselekvıképesség teljes 
korlátozásának kötelezı felülvizsgálata - a súlyosabb jogkorlátozás 
súlyosabb következményei miatt – éppenséggel gyakrabban lehet 
indokolt, mint a személy jogaiba enyhébb beavatkozást jelentı 
részleges korlátozásé. 
 

2:31.§ A 
gondnokrendelés 

(1) A bíróság által gondnokság alá 
helyezett személy részére a gondnokot –
amennyiben annak személye már a 
gondnokság alá helyezési eljárás során 
ismertté válik - a bíróság, más 
esetekben a gyámhatóság rendeli ki. 
(2) Nem lehet gondnokul rendelni azt 
c) akit a gyámhatóság korábban –más 
gondnokolt vonatkozásában - gondnoki 

(1) A gondnok tevékenységének hatásos ellenırzése miatt valamint 
az esetleges érdek-összefonódások kiküszöbölése érdekében más 
testületnek kellene döntenie a gondnok személyérıl, illetve a 
gondnok tevékenységének értékelésérıl. Több ország szabályozása 
a bíróságok hatáskörébe utalja a gondnokok kijelölését, 
felmentését, új gondnok kijelölését. A magyar bírósági rendszer 
nem teszi lehetıvé, hogy a bíróságok döntsenek valamennyi a 
gondnok személyére vonatkozó ügyben, számos esetben a 
gondnokság alá helyezési eljárással egyidejőleg azonban már 
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tisztségébıl a gondnokolt érdekeit 
súlyosan sértı vagy veszélyeztetı 
magatartása miatt felmentett 
d) aki közügyektıl eltiltás hatálya alatt 
áll 
 
(6) A hivatásos gondnok egyidejőleg 
legfeljebb 20 gondnokság alatt álló 
nagykorú személy számára láthat el 
gondnoki feladatokat. 

ismert a gondnokul kijelölhetı személy, ezért ilyenkor lehetıséget 
kell biztosítani arra, hogy a bíróság jelölje ki a gondnokot. 
(2) Egyértelmően ki kell zárni a gondnokok körébıl azt a személyt 
akirıl más gondnokolt esetében már bebizonyosodott, hogy nem 
megfelelı módon járt el. 
Szükségesnek tartjuk, hogy a Ptk. rögzítse az egy gondnok által 
ellátható gondnokoltak számát, amely nem lehet több 20 fınél. 
A gondnokoknak, kapcsolatot kell tartaniuk gondnokoltjaikkal, 
ismerniük kell helyzetüket, személyes preferenciáikat, amelyek 
idırıl idıre változhatnak is, együttes döntéseket kell hozniuk a 
különbözı ügyekben, amely döntést meg kell elıznie egy 
információadásnak. Mindez nem lehetséges, ha egy gondnoknak 
20-nál több (gyakran 200) gondnokoltja van. 
Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedekben ezt a szabályt nem 
sikerült betartatni, a sikertelenségre azonban nem a létszámkorlát 
eltörlése jelent megoldást, mert ez súlyosan veszélyezteti a 
gondnokoltak tisztességes eljárásokhoz való jogát. 

2:33. § A 
gondnoki tisztség 
megszőnése 

(1) A gyámhatóság a gondnokot 
tisztségébıl felmenti, ha 
c) a gondnok felmentését kéri 
 
(2) A gyámhatóság a gondnokot 
tisztségébıl elmozdítja, ha a gondnok 
d) más személy kirendelése 
megfelelıbbnek látszik 

Ha gondnok felmentését kéri a gondnoki tisztség alól akkor az azt 
jelenti, hogy nem akarja a továbbiakban ellátni a gondnoki 
teendıkkel kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben nincs helye 
mérlegelésnek indoka fontosságáról. 
Fontos, hogy a gyámhatóság olyan esetekben is elmozdíthassa a 
gondnokot, amikor egy másik személy kirendelése megfelelıbbnek 
látszik pl mert közelebb él a gondnokolthoz vagy kettejük közötti 
bizalmi kapcsolat alakult ki. 

2:34.§ A gondnok 
tevékenysége 

(4) A gondnokoltat érintı döntés 
meghozatalánál a gondnok köteles a 
gondnokoltat meghallgatni és a 
gondnokolt véleményét a lehetı 
legnagyobb mértékig 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. Ha a gondnokolt 
elızetes jognyilatkozatásban 

A gondnok mindig köteles megismerni a gondokolt véleményét. Ez 
alól nem adhat felmentést a gondnok elfoglaltsága, a gondnok és a 
gondnokolt közötti nagy földrajzi távolság vagy a kommunikáció 
nehezítettsége. A gondokolt véleményének megismerésétıl a közös 
döntéshozataltól nem lehet eltekinteni. 
Nem az a fontos, hogy kinek az akarata érvényesüljön, ezt 
általánosságban nem is lehet eldönteni, hanem az, hogy a 
gondnokolt véleménye jogilag releváns szempontként kell, hogy 
megjelenjen a döntéshozatal során. E nélkül a gondnok saját 
belátása szerint önkényesen járhat el.  
A tervezetnek az az egyik súlyos hibája, hogy kísérletet sem tesz 
egy olyan mechanizmus kialakítására, amelyben a gondnokolt 
véleménye súlyának megfelelıen van figyelembe véve, ugyanakkor 
a gondnoknak megvan a lehetısége arra, hogy a gondnokolt 
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meghatározta, hogy a 
cselekvıképességének korlátozása esetén 
a gondnoka egyes személyi és vagyoni 
ügyeiben miként járjon el, a gondnoknak 
a feladatait eszerint kell ellátnia.  
(6) A gondnok eljárása során köteles 
együttmőködni a gondnokoltat 
támogató más személyekkel, 
szakemberekkel. 
 

véleményétıl eltérjen, ha az nem kellıen megalapozott vagy nem 
ismerhetı meg (pl. mert a gondnokolt nem tud, vagy nem akar 
véleményt nyilvánítani egy kérdésben).  
Számtalan gyakorlati problémát okoz, hogy a gondnokság alatt lévı 
fogyatékos személyek gondnokai gyakran nem hajlandóak 
együttmőködni a személyt segítı szakemberekkel. Így hiába látja 
több szakember és maga fogyatékos személy is indokoltnak és 
fontosnak egy-egy döntés meghozatalát, felülvizsgálatát vagy 
megváltoztatását ahhoz a gondnok nem járul hozzá. 
A gondnok csak egy szereplıje a fogyatékos (gondnokság alatt álló) 
személyt körülvevı támogatói hálózatnak, amely csak akkor lehet 
hatékony, ha valamennyi szereplıje legalább törekszik az 
együttmőködésre. 

2:36 § A gondnok 
tevékenységének 
felügyelete 

(3) a gondnokolt vagy az általa 
meghatalmazott személy jogosult a 
gondnok mőködésérıl és a gondnokolt 
vagyonáról vezetett nyilvántartásokba 
betekinteni és azokról másolatot 
készíteni. 

A gondnokolt szerencsés esetben azért van gondnokság alatt, mert 
ügyei viteléhez szükséges képességei korlátozottak, jogaival csak a 
gondnoka segítségével tud élni. Mi a helyzet akkor, ha éppen a 
gondnokával szemben kívánja jogait érvényesíteni? Nyilvánvalóan 
ekkor is szüksége van valakinek a segítségére, ezért fontos, hogy a 
gondnok mőködésérıl szóló beszámolókba valamint a vagyonáról 
vezetett nyilvántartásokba az általa meghatalmazott személy is 
betekinthessen, másolatot készíthessen. 

2:37.§ Számadás 
a gondnok 
vagyonkezelésérı
l 

(3) A gyámhatóság a gondnokot indokolt 
esetben eseti számadásra is kötelezheti. 
Eseti számadás elıírásának a gondnokolt 
vagy az általa meghatalmazott személy 
kérelmére is helyt kell adni. 

A gondnok a gondnokolt vagyonának kezelıje. Ha a gondnokolt 
vagy annak meghatalmazottja úgy látja, hogy szükség van a 
vagyonnal kapcsolatos eseti beszámolóra akkor a gondnoknak ezt 
meg kell tennie, a gyámhatóságnak sem lehet mérlegelési jogköre 
ebben az esetben. 

IX. cím A 
cselekvıképesség
et nem érintı 
támogatott 
döntéshozatal 

Teljes átdolgozását javasoljuk a 
támogatott döntéshozatalra vonatkozó 
alapvetı elvek és más országok gyakorlati 
tapasztalatainak felhasználásával. 

A Fogyatékossággal Élı Személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 
célja valamennyi emberi és alapvetı szabadságjog teljes és egyenlı 
gyakorlásának biztosítása a fogyatékossággal élı személyek 
számára. Ahhoz, hogy ez az alapvetı cél érvényesülni tudjon 
elengedhetetlen, hogy a fogyatékossággal élı személyek –másokéval 
azonos – jog- és cselekvıképességét a részes államok elismerjék és 
a cselekvıképesség gyakorlásához szükséges támogatást megadják. 
A támogatott döntéshozatal a fogyatékosság társadalmi 
megközelítésébıl következı jogintézmény, amely elismeri, hogy a 
személy fogyatékossága önmagában nem vezethet 
cselekvıképességének korlátozásához akkor ha támogatott személy 
kinevezésével, segítı hálózat mőködtetésével a megfelelı támogatás 
és védelem biztosítható. A támogatott döntéshozatal egyéni 
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szükségleten alapuló döntési segítséget jelent anélkül, hogy ez az 
érintett személy cselekvıképességének korlátozásával járna. 
A támogatott döntéshozatal megfelelı jogszabályi és intézményi 
hátterének kialakításával a gondnoksági rendszer olcsóbb, 
hatékonyabb és a személy jogait a legteljesebb mértékben 
tiszteletben tartó alternatívája lehetne. A tervezet támogatott 
döntéshozatalra vonatkozó része azonban nem teljesíti az új 
jogintézménnyel kapcsolatos alapvetı kritériumokat sem: 

1.) támogató személy nem jelölhetı ki a támogatott személy akarata 
ellenére;  

2) a támogatott döntéshozatal alapja a támogatott személy és a 
támogató személy(ek) („támogató hálózat v. csoport”) között 
meglévı bizalmi viszony. A támogató személy(ek) kinevezésével a 
bíróság nem tudja ezt a bizalmi viszonyt megteremteni, csupán 
elismeri annak létezését; 

3) a támogató személy nem járhat el a támogatott személy nevében, 
csupán tanácsokkal láthatja el a támogatott személyt 
jognyilatkozatok megtételekor;  

4) a támogatott személlyel jogviszonyt létesítı harmadik fél kérheti, 
hogy a támogató személy aláírásával lássa el a támogatott személy 
által kötött szerzıdéseket, feltüntetve saját szerepét a szerzıdés 
megkötésében, 

5) ha a támogatott személy a támogató személy jelenléte és 
tudomása nélkül köt szerzıdést vagy tesz más jognyilatkozatot, a 
támogatott személy vagy a támogató személy a bíróságtól kérheti 
ennek a szerzıdésnek vagy jognyilatkozatnak a semmissé 
nyilvánítását;  

6) a támogató személy jogosult jelen lenni és a támogatott személyt 
tanácsokkal ellátni minden helyzetben, ahol a támogatott személy 
szerzıdést köt vagy tárgyal meg, hivatalban ügyfélként jelen van, 
közigazgatási vagy bírósági eljárásban tanúként vagy félként kerül 
meghallgatásra, vagy bármilyen más helyzetben, ahol a támogatott 
személy jognyilatkozatot tesz vagy jogügyletet bonyolít le;  

7) a támogató személy munkája során köteles a támogatott személy 
kívánságait és érdekeit szem elıtt tartani. Nem gyakorolhat 
indokolatlan nyomást a támogatott személyre annak döntéseinek 
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megváltoztatása érdekében, és nem juthat jogosulatlan elınyhöz a 
támogatott személy által tett jognyilatkozatokból. 

Támogatott döntéshozatali rendszer már több országban 
megvalósult (így Svédországban, Kanadában és Németországban) 
kidolgozott módszerekkel és jogi szabályozással. A magyar 
rendszert más országok gyakorlati tapasztalatait felhasználva kell 
kialakítani. 

X.cím 
Rendelkezés a 
cselekvıképesség 
jövıbeli 
korlátozása 
esetére 

Teljes átdolgozását javasoljuk az elızetes 
jognyilatkozatra vonatkozó alapvetı elvek 
és más országok gyakorlati 
tapasztalatainak felhasználásával. 

Az elızetes jognyilatkozat a támogatott döntéshozatal mellett a 
gondnokság másik valódi alternatíváját jelentheti, ha megfelelıen 
sikerül kialakítani a jogintézményre vonatkozó szabályokat. A 
tervezet figyelmen kívül hagyja, hogy az elızetes jognyilatkozat 
legfontosabb célja, hogy amennyiben a nagykorú személy egyes 
ügycsoportokban önállóan vagy segítséggel eljárni nem tud, de az 
életét meghatározó ügyekben döntéseket hozott, a döntések 
végrehajtásának személyi feltételeirıl rendelkezett és ezek az 
intézkedések az elızetes jognyilatkozat alkalmazásának 
szükségességét felvetı eljárásban is megállapítható módon 
megfelelıen biztosítják az érintett személy védelmét akkor a 
cselekvıképesség korlátozására ne kerüljön sor. 

Negyedik Könyv 
Második rész, II. 
cím, 1 fejezet 
4:10.§ 
Gondnokság alá 
helyezés folytán 
cselekvıképtelen 
személy 
házassága 

Javasoljuk a szövegbıl való kiiktatását. A házasságkötés szabadsága alapvetı emberi jog. Aggályosnak 
tartjuk, hogy a házasságkötés alapvetı jogát, mely a személyes 
jellegő jognyilatkozatok körében tartozik, ugyanolyan módon 
szabályozza a tervezet, mint bármely más jognyilatkozat megtételét, 
így a cselekvıképesség teljes korlátozása esetén, az ehhez való 
jogot is megvonja az érintett személytıl.  
Fentiekre tekintettel javasoljuk a „gondnokság alá helyezés esetén 
sem korlátozható ügycsoportok” kategóriájának megteremtését a 
tervezetben (pl: házasságkötéshez való jog, egészségügyi 
jognyilatkozatok, apai elismerı nyilatkozat megtétele stb), 
következésképp a 4:10.§ teljes kiiktatását javasoljuk a szövegbıl. 
Több külföldi jogrendszer, így például a német szabályozás is 
ismeri ezen megoldást.  

Negyedik Könyv 
Ötödik rész, XII. 
cím, IX. fejezet 
4:110.§ (4) Apai 
elismerı 
nyilatkozaton 

Javasoljuk a szövegbıl való kiiktatását. Az apai elismerı nyilatkozatra vonatkozóan érvényesek, a 
házassággal kapcsolatban tett megjegyzéseink.  
(Meg kívánjuk jegyezni továbbá: Az apai elismerı nyilatkozatra 
vonatkozó rendelkezések külön kiemelik, hogy a 
cselekvıképességében a származás megállapításával összefüggı 
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai 
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alapuló vélelem elismerı nyilatkozata csak a törvényes képviselı hozzájárulásával 
érvényes. A tervezet 2.20.§ (1) bekezdése ugyanakkor a 
gondnokságra vonatkozó szabályok között kimondja, hogy a 
cselekvıképességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság 
ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó 
jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása 
szükséges. ) 

Negyedik Könyv 
Ötödik rész 
XIII. cím 
XII. fejezet 
4:130. §. 
Az örökbefogadó 
személye 

Javasoljuk a szövegbıl való kiiktatását. A tervezet értelmében örökbefogadó személy az lehet, aki 
cselekvıképes. További érvényességi feltétele az örökbefogadásnak 
a személy alkalmassága, melyet a gyámhatóság állapít meg, 
elızetes felkészítés és részletes, a személy családi, szociális és 
egyéb körülményeire kiterjedı vizsgálatot követıen.  
Szükségtelen és diszkriminatív bizonyos csoportokat eleve kizárni 
az örökbefogadás lehetıségébıl, jelen esetben 
cselekvıképtelenségük (kvázi „mentális zavaruk”) alapján. Egy 
ilyen megoldás alkalmazása ugyanakkor ellentmondásos és álságos 
is: lehet alkalmas örökbefogadásra egy „mentális zavarral” élı 
személy is, úgy hogy gondnokság alatt áll, ugyanakkor 
elıfordulhat, hogy nem minden gondnokság alatt nem álló, 
mentális zavarral élı személy alkalmas örökbefogadó szülınek. 
Tekintettel arra, hogy az örökbefogadás lényegében a gyámhatóság 
által végzett komplex, alkalmassági vizsgálat eredménye, javasoljuk 
a „cselekvıképtelenség” kritériumának kiiktatását a tervezetbıl.  

Negyedik Könyv 
Ötödik rész 
XIV. cím 
XIX. fejezet 
4:194.§. A szülıi 
felügyeleti jog 
szünetelése 

Javasoljuk a szövegbıl való kiiktatását. A tervezet szülıi felügyeleti jogra vonatkozó rendelkezései 
értelmében, a cselekvıképtelen és a szülıi felügyeleti jogok 
gyakorlása tekintetében cselekvıképességében részlegesen 
korlátozott személy szülıi felügyeleti joga szünetel. 
Ezen rendelkezések is a gondnoksági szabályozással kapcsolatos 
alapvetı problémákhoz vezetnek el, nevezetesen, hogy egy ex lege 
jogfosztás hogyan szolgálja egy hagyományosan diszkriminációnak 
kitett csoport alapvetı emberi jogai érvényesülését? Továbbá: 
Hogyan teljesíti ez a szabályozás a szükségesség és arányosság 
érvényesülését cselekvıképtelen személyek esetén? A 
cselekvıképességükben részlegesen korlátozott személyek, 
gondnokuk közremőködésével miért nem gyakorolhatják szülıi 
felügyeleti jogukat? (Miért szükséges egyáltalán a cselekvıképesség 
részleges korlátozása ezen ügycsoport esetén, ha annak 
eredménye, a szülıi felügyeleti jog szünetelése lesz?) A szülıi 
felügyeleti jogok gyakorlása megfelelı segítséggel, támogatott 
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döntéshozatal keretében is elláthatók, továbbá rendelkezésre 
állnak a jogban egyéb olyan eszközök és megoldások, melyek 
alkalmazhatók olyan esetben, ha egy szülı nem a gyermeke legjobb 
érdekét szem elıtt tartva gyakorolja szülıi felügyeleti jogait.  

 
 
Budapest, 2011. március 31. 


