
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

 

A tervezet előterjesztője 
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TERVEZET! 

 

 

2013. évi … törvény 

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról  

 

 

 

1. A törvény hatálya 

 

1. § 

 

E törvény hatálya kiterjed a gondnokoltak, az előzetes jognyilatkozatot tett személyek és az 

előzetes jognyilatkozataik adatainak a nyilvántartására (a továbbiakban együtt: 

nyilvántartások). 

 

 

2. A gondnokoltak nyilvántartása 

 

2. § 

 

A gondnokoltak nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja a gondnokság alá 

helyezés tényének igazolása a gondnokság alá helyezett személy jogai gyakorlásának 

elősegítése, illetve harmadik személyek jogainak védelme érdekében. 

 

3. § 

 

(1) A gondnokoltak nyilvántartása a következő adatokat és a változás időpontjának 

megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza: 

 

a) a gondnokolt természetes személyazonosító adatait és lakcímét, 

b) a gondnokság alá helyezésről, annak módosításáról, felülvizsgálatáról, 

megszüntetéséről jogerős határozatot hozó bíróság megnevezését és ügyszámát, 

c) a gondnokság alá helyezés, annak módosítása, felülvizsgálata, megszüntetése 

tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésének napját, 

d) a gondnokság cselekvőképességet korlátozó részleges vagy teljes jellegét,  

e) a bíróságnak a cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletében meghatározott 

ügycsoportot vagy ügycsoportokat, 

f) a gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálatának időpontját és 

g) a választójogból való kizárás tényét, ha a bíróság a gondnokság alá helyezett 

személyt a választójogból kizárta. 

 

(2) A gondnokoltak nyilvántartásában fel kell tüntetni a gondnokolt halálának tényét és 

időpontját. 

 

(3) A (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti adatokat a gondnokoltak nyilvántartása közhitelesen 

tartalmazza. 
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4. § 

 

A gondnokoltak nyilvántartásába az adatokat – e törvényben foglalt kivétellel – a 

gondnoksági perben első fokon eljárt bíróság jegyzi be. A bejegyzés alapja a gondnokság alá 

helyezésről, annak módosításáról, felülvizsgálatáról, megszüntetéséről szóló jogerős bírósági 

határozat. 

 

5. § 

 

A gondnokoltnak a gondnokoltak nyilvántartásában szereplő adatait az Országos Bírósági 

Hivatal elnöke (a továbbiakban: Hivatal elnöke) a gondnokság fennállása alatt, illetve a 

gondnokság megszűnését követő öt évig kezeli, majd haladéktalanul gondoskodik azok 

törléséről. 

 

6. § 

 

(1) A bíróság a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok teljes körét elektronikus úton, 

egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a 

továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult átvenni polgári peres, nemperes vagy 

büntetőeljárás lefolytatása céljából. 

 

(2) A gondnokoltak nyilvántartásában az érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a 

cselekvőképesség fennállásának vizsgálata céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni: 

 

a) az ügyészség és a nyomozó hatóság a büntetőeljárás lefolytatása céljából, valamint 

a büntetés-végrehajtási szervezet és a rendőrség a fogvatartott gondnokának értesítése céljából 

a 3. § (1) bekezdés a)-f) pontjában szereplő adatokat, 

b) a rendőrség a fegyverengedély-ügyi és a személy- és vagyonvédelmi, valamint 

magánnyomozói tevékenység végzésével összefüggő hatósági engedélyezési feladatok 

ellátása céljából a 3. § (1) bekezdés a)-f) pontjában szereplő adatokat, 

c) az ügyészség a gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése, fenntartása vagy 

módosítása, a választójogból való kizárás vagy a választójogból való kizárás megszüntetése 

iránti per megindításával kapcsolatos feladatai ellátása során a 3. § (1) bekezdésében szereplő 

adatokat, 

d) a közjegyző polgári nemperes eljárás lefolytatása céljából a 3. § (1) bekezdés a)-e) 

pontjában szereplő adatokat, 

e) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtási cselekmények ellátása során a 

3. § (1) bekezdés a)-e) pontjában szereplő adatokat, 

f) a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartását vezető szerv a 3. 

§ (1) bekezdés a), c) és g) pontjában szereplő adatokat, 

g) a gyámhatóság 

ga) a gondnokok felügyeletével kapcsolatos feladata ellátása során a 3. § (1) bekezdés 

a)-e) és g) pontjában szereplő adatokat, 

gb) a gondnokság alá helyezési per megindítása, a gondnokság felülvizsgálata, a 

választójogból való kizárás vagy a választójogból való kizárás megszüntetése iránti per 

megindítása miatt a 3. § (1) bekezdésében szereplő adatokat, 

h) az anyakönyvvezető  

ha) a házasságkötéssel kapcsolatos feladatai ellátása céljából a 3. § (1) bekezdés a)-d) 

pontjában szereplő adatokat,  
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hb) a családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatai ellátása céljából a 3. § (1) 

bekezdés a)-e) pontjában szereplő adatokat. 

 

7. § 

 

(1) A gondnokoltak nyilvántartásának adatairól írásbeli kérelemre az kaphat felvilágosítást, 

aki  

 

a) az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja vagy 

b) az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult. 

 

(2) A jogi érdek igazolása során meg kell jelölni azt a jogügyletet, illetve egyéb okot, amely 

az adatfelhasználás jogszerű célját és jogalapját megalapozza. Ha a jogi érdek okirattal 

igazolható, azt a kérelemhez mellékelni kell. 

 

8. § 

 

A gondnokoltak nyilvántartásából való adatszolgáltatás során csak az adatkérés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adat bocsátható a felvilágosítást kérő 

rendelkezésére. 

 

 

3. Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása 

 

9. § 

 

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja az előzetes 

jognyilatkozat tartalmának igazolása az előzetes jognyilatkozatot tevő személyek jogainak 

védelme érdekében. 

 

10. § 

 

(1) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása a következő adatokat és a változás 

időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza: 

 

a) a nyilatkozattevő természetes személyazonosító adatait és lakcímét, 

b) az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) bejegyző bíróság 

megnevezését és ügyszámát, 

c) az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) okiratba foglaló szerv 

(személy) megnevezését, székhelyét, 

d) az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) tartalmazó közokirat 

ügyszámát és keltét, az ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat keltét, 

e) az előzetes jognyilatkozat hatálybalépését elrendelő bírósági határozat jogerőre 

emelkedésének napját, 

f) az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről határozatot hozó bíróság megnevezését 

és ügyszámát, 

g) az előzetes jognyilatkozatban tett, hatályossá vált rendelkezést. 

 

(2) Az (1) bekezdés b)-g) pontja szerinti adatokat az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása 

közhitelesen tartalmazza. 
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11. § 

 

(1) A 10. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti adatokat az előzetes jognyilatkozatot tett 

személy kérelmére a lakóhelye szerint illetékes járásbíróság jegyzi be az előzetes 

jognyilatkozatok nyilvántartásába. Belföldi lakóhely hiányában az illetékesség az előzetes 

jognyilatkozatot tett személy tartózkodási helyéhez igazodik; ha az előzetes jognyilatkozatot 

tett személy tartózkodási helye ismeretlen, vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely 

irányadó. 

 

(2) Ha a bíróság a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt előzetes 

jognyilatkozat érvénytelenségét jogerős ítélettel megállapítja, az első fokon eljárt bíróság törli 

vagy módosítja az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő adatokat. 

 

(3) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába a 10. § (1) bekezdés e)-g) pontjában foglalt 

adatokat a gondnoksági perben első fokon eljárt bíróság jegyzi be. A bejegyzés alapja a 

gondnokság alá helyezésről, annak módosításáról, felülvizsgálatáról, megszüntetéséről szóló 

jogerős bírósági határozat. 

 

12. § 

 

(1) A 11. § (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell 

 

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait és lakcímét, 

b) a csatolt előzetes jognyilatkozatot tartalmazó közokirat ügyszámát és keltét, vagy 

magánokirat keltét, 

c) a kérelem keltének helyét és idejét, valamint 

d) a kérelmező aláírását. 

 

(2) A kérelmet az előzetes jognyilatkozatot közokiratba foglaló közjegyző, az előzetes 

jognyilatkozatot ellenjegyző ügyvéd vagy az előzetes jognyilatkozatot jegyzőkönyvbe vevő 

gyámhatóság az előzetes jognyilatkozatot tartalmazó okirat csatolásával öt napon belül küldi 

meg az illetékes bíróságnak. 

 

13. § 

 

(1) Az előzetes jognyilatkozatnak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való 

bejegyzéséről a bíróság tizenöt napon belül polgári nemperes eljárásban dönt. Az eljárásra – 

ha e törvény másként nem rendelkezik – a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő 

eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. Az eljárás során szünetelésnek és felfüggesztésnek 

nincs helye. 

 

(2) A bíróság megvizsgálja, hogy az előzetes jognyilatkozatot okiratba foglaló szerv 

(személy) az okiratot az eljárására irányadó törvény szerinti alakszerűségeknek megfelelően 

állította-e ki. Ha az okirat a bejegyzésre alkalmas és a kérelmet nem kell hiánypótlásra 

visszaadni, a bíróság az adatokat az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába bejegyzi. 

 

(3) Ha az előzetes jognyilatkozat vagy a kérelem (a továbbiakban együtt: beadvány) nem felel 

meg e törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, a 

bíróság a beadványt rövid határidő kitűzésével és a hiányok megjelölése mellett pótlás végett 
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az előzetes jognyilatkozatot kiállító közjegyzőnek, ügyvédnek, valamint gyámhatóságnak 

visszaadja, és egyben figyelmezteti, hogy ha a beadványt újból hiányosan adja be, a bíróság a 

kérelmet el fogja utasítani. 

 

(4) A bejegyzés és a kérelem elutasítása tárgyában a bíróság végzéssel dönt, melyet az 

előzetes jognyilatkozatot tett személy részére is kézbesíteni kell. 

 

(5) A kérelmet elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye. 

 

14. § 

 

A Pp. költségkedvezményekre vonatkozó rendelkezései az előzetes jognyilatkozat előzetes 

jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére nem alkalmazhatók. 

 

15. § 

 

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának adatait a Hivatal elnöke az előzetes 

jognyilatkozat bejegyzésének időpontjától számított száz évig tartja nyilván, majd 

haladéktalanul gondoskodik azok törléséről. 

 

16. § 

 

(1) A bíróság az érintettre vonatkozóan az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt 

adatok teljes körét közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni polgári peres, nemperes vagy 

büntetőeljárás lefolytatása céljából. 

 

(2) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából az ügyészségnek, nyomozó hatóságnak, 

nemzetbiztonsági szolgálatnak továbbítható adat, amely minden egyes igényelt adat 

tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy 

elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez 

feljogosította az adat kezelésére. Az adatigénylőnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az 

eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény 

alapján jogosult. 

 

 

4. A nyilvántartások közös szabályai 

 

17. § 

 

(1) A nyilvántartásokat elektronikusan kell vezetni. A nyilvántartások vezetésére és abból az 

adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló informatikai alkalmazást a Hivatal elnöke működteti, 

annak alkalmazásgazdája és adatgazdája a Hivatal elnöke. 

 

(2) A közvetlen hozzáféréssel és kérelemre történő adatszolgáltatás tekintetében a Hivatal 

elnöke az adatkezelő. A Hivatal elnöke adategyeztetés és az adatok változásának a 

nyilvántartásokban történő feltüntetése céljából az érintett személyre vonatkozó természetes 

személyazonosító és lakcím adatokat, illetve a halál tényére és időpontjára vonatkozó adatot 

igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból. 
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18. § 

 

(1) A nyilvántartásokba vett adatok megváltozása esetén a nyilvántartásba történő bejegyzésre 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

 

(2) Ha a bíróság a perújítási vagy felülvizsgálati eljárásban a gondnokság alá helyezésről, 

annak módosításáról, felülvizsgálatáról, megszüntetéséről a jogerős bírósági határozatot vagy 

annak egy részét hatályon kívül helyezi vagy módosítja, az ezzel érintett adatokat az első 

fokon eljárt bíróságnak a nyilvántartásokból törölni vagy módosítani kell. 

 

19. § 

 

A nyilvántartásokban kezelt adatok statisztikai, valamint tudományos kutatási célra – 

személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók és felhasználhatók. 

 

20. § 

 

A nyilvántartásokból való adattovábbítás térítésmentes. 

 

21. § 

 

(1) A közvetlen hozzáférésre jogosult szerv nevében a nyilvántartásokból csak az a személy 

vehet át adatokat, akinek a közvetlen hozzáférésre jogosult szerv erre felhatalmazást adott. 

 

(2) A felhatalmazás jogosultjának személyéről, hozzáférési jogosultságának terjedelméről és 

feltételeiről, valamint az abban bekövetkezett változásról a közvetlen hozzáférésre jogosult 

szerv – a felhatalmazás kiadását, változását követően haladéktalanul – értesíti a Hivatal 

elnökét. 

 

22. § 

 

(1) A Hivatal elnöke az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény szerint nyilvántartást vezet. 

 

a) a nyilvántartásokba történő bejegyzésről a bejegyzés oka, a bejegyzés időpontja és a 

bejegyzést végző feltüntetésével, 

b) a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásról a szolgáltatott adatok körének, az 

adatigénylő nevének és címének, az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, az 

adatszolgáltatás időpontjának, valamint az adatszolgáltatást végző azonosító adatainak 

feltüntetésével. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat azok keletkezésétől számított öt évig kell megőrizni. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok csak az érintettnek a kérelme 

alapján történő tájékoztatása, valamint az adatok kezelése jogszerűségének vizsgálata céljából 

használhatók fel. 

 

(4) A jogellenes adatkérés, illetve adatfelhasználás jogkövetkezményeit a felvilágosítást kérő 

viseli. 
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5. Záró rendelkezések 

 

23. § 

 

Felhatalmazást kap a közigazgatási és igazságügyi miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 

gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának vezetésére és az azok történő 

adatszolgáltatás iránti kérelmek előterjesztésére, valamint az adatszolgáltatás teljesítésére 

vonatkozó részletes szabályokat. 
 

24. § 

 

E törvény 2014. március 15-én lép hatályba. 

 

25. § 

 

A Hivatal elnöke e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül gondoskodik arról, 

hogy azokra a személyekre nézve, akiket a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 

helyezett, a gondnokoltak nyilvántartásában a gondnokság alá helyezés típusa 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változzon, és az ilyen módon kerüljön 

nyilvántartásra – a változás okának feltüntetésével – a kötelező felülvizsgálat alapján 

lefolytatott perben hozott határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig. 

 

26. § 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba való bejegyzésének illetéke 15 000 forint.” 

 

27. § 

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 21. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

( E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat 

jogosultak igényelni:) 

 

„p) a gondnokoltak nyilvántartásában és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában 

szereplő természetes személyek adatainak egyeztetése céljából az Országos Bírósági Hivatal 

elnöke;” 

 

 

28. § 

 

Hatályát veszti a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény. 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 

adottak?

részben

igen Hány fővel? 300

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 23053 (2013)

2. 32669 (2013)

3. 111 (2013)

Egyenlőre nem ismert

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

Ptk. 2:19. § cselekvőképesség részleges 

korlátozása

Az előzetes jognyilatkozat különösen időskori mentális változások esetére válhat a jövőben elterjedtté, mivel valaki még betegsége kezdeti stádiumában, 

teljesen cselekvőképes állapotban rendelkezhet arról, hogy ha cselekvőképessége korlátozása válik szükségessé, kit nevezzenek részére gondnokul, illetve 

meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el. Előzetes jognyilatkozat tétele esetében a nyilatkozat tevő 

személyes körülményeihez jobban igazodó határozatot hozhat a későbbiekben a bíróság a gondnokság alá helyezési eljárásban.

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Végrehajtás feltétételei

A Ptk. a nagykorú személyek védelme érdekében bevezeti előzetes jognyilatkozat intézményét, amely indokolttá teszi egy új 

nyilvántartás megteremtését.

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
XX-MIKFO/118/8/2013

17 nap

A gondnokoltak és az előzetes 

jognyilatkozatok nyilvántartásáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a nagykorú személyek védelme érdekében 

bevezeti előzetes jognyilatkozat jogintézményét, amely indokolttá teszi egy új nyilvántartás megteremtését is. Az előzetes 

jognyilatkozatban a Ptk. szerint a nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli korlátozása esetére 

közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy a gyámhatóság előtt személyesen rendelkezhet egyes 

személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozóan, melyet nyilvántartásba kell venni annak érdekében, hogy garantált legyen egy 

későbbi gondnokság alá helyezési perben az elérhetősége.

2013.06.17

KIM - MIKFO

KIM HO, OBH, MOKK 2013-2017

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása

Nem releváns

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Tekintettel arra, hogy az előzetes jognyilatkozat hatályosulása szorosan kapcsolódik a 

cselekvőképesség korlátozásához elengedhetetlen a gondnokoltak nyilvántartásának és az előzetes 

jognyilatkozatok nyilvántartásának összehangolt szabályozása. Ennek következtében a gondnokoltak 

nyilvántartását és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba vételét a jogalkotó egyazon törvényben 

rendeli szabályozni és ugyanahhoz a szerhez rendeli, mint a gondnokoltak nyilvántartását (bíróság). 

Mivel a Ptk. 2:39. §-a alapján az előzetes jognyilatkozat új jogintézményként jelenik meg, ehhez a 

jognyilatkozatok nyilvántartása technikai feltételeinek megteremtése is szükséges.

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

Ptk. 2:21. § cselekvőképesség teljes 

korlátozása

járásbíróságok

2. Hatások összefoglalója



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

158 461 584 Ft 85 000 000 Ft 73 461 584 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

271 973 210 Ft 58 200 000 Ft 213 773 210 Ft

0 Ft 0 Ft -

113 511 626 Ft -26 800 000 Ft 140 311 626 Ft

113 511 626 Ft -26 800 000 Ft 140 311 626 Ft

Jóváhagyta: dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár
…………………………………….

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? igen 

A Ptk. által bevezetett új jogintézmény lehetővé teszi, hogy a gondnokság alá helyezési eljárás során minél egyénre szabottabb, az adott körülményekhez 

rugalmasan igazodó jogkövetkezmények álljanak be. Így a bíróságnak a cselekvőképesség korlátozása esetében lehetősége lesz személyre szabottan, a 

gondnokság alá helyezendő személy életkörülményeit fokozottabban figyelembe véve döntenie. Ennek következtében lehetővé válik, hogy a gyakorlat az 

egyéni körülményekhez jobban alkalmazkodjon. 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem


