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Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján a gondnokoltak és az el őzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló
T/12096 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 9-11 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»9 • §

Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában szerepl ő adatok kezelésének célja az
előzetes jognyilatkozat [tartalmának] megtételének igazolása az előzetes jognyilatkozato t
tevő személyek jogainak védelme érdekében .

10 .

(1) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása a következő adatokat és a változás
időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza :

a) a nyilatkozattev ő
aa) családi és utónevét ,
ab) születési családi és utónevét,



ac) születési helyét és idejét,
ad) anyjának születési családi és utónevét ,
ae) lakcímét ,
b) [az előzetes jognyilatkozat tartalmát ,
c)] az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) bejegyző bíróság
megnevezését és ügyszámát,
[d)] cl az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) okiratba foglaló szerv
(személy) megnevezését, székhelyét ,
[e))

	

az előzetes jognyilatkozatot (visszavonását, módosítását) tartalmazó közokirat
ügyszámát és keltét, az ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat keltét ,
[fi] el az előzetes jognyilatkozat alkalmazását elrendel ő bírósági határozat jogerőre
emelkedésének napját ,
[g)]Q az előzetes jognyilatkozat alkalmazásáról határozatot hozó bíróság megnevezését é s
ügyszámát ,
[h)] g) az előzetes jognyilatkozatban tett, hatályossá vált rendelkezést .

(2) Az (1) bekezdés b)—[h)]g) pontja szerinti adatokat az el őzetes jognyilatkozato k
nyilvántartása közhitelesen tartalmazza.

11. §

(1) A 10. § (1) bekezdés a)—[e)]42 pontjai szerinti adatokat az el őzetes jognyilatkozatot tett
személy kérelmére a lakóhelye szerint illetékes járásbíróság jegyzi be az el őzetes
jognyilatkozatok nyilvántartásába . Belföldi lakóhely hiányában az illetékesség az el őzetes
jognyilatkozatot tett személy tartózkodási helyéhez igazodik; ha az előzetes
jognyilatkozatot tett személy tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utols ó
belföldi lakóhely, ennek hiányában az utolsó tartózkodási hely az irányadó .

(2) Ha a bíróság a közokiratba vagy teljes bizonyító erej ű magánokiratba foglalt el őzetes
jognyilatkozat érvénytelenségét jogerős ítélettel megállapítja, az első fokon eljárt bíróság
az ítéletnek megfelelően törli vagy módosítja az el őzetes jognyilatkozato k
nyilvántartásában szerepl ő adatokat .

(3) Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába a 10 . § (1) bekezdés [f)—h)] e)g)

pontjában foglalt adatokat a gondnoksági perben els ő fokon eljárt bíróság jegyzi be . A
bejegyzés alapja a gondnokság alá helyezésrő l, annak módosításáról, felülvizsgálatáról ,
megszüntetésérő l szóló jogerős bírósági határozat."

2. A törvényjavaslat 15 . (1) bekezdése a következőképpen módosul :

„(1) Ha a nyilatkozattevő új előzetes [jognyilatkozat bejegyzését kérelmezi]
jognyilatkozatot tesz, a korábban tett előzetes jognyilatkozatot visszavontnak kel l
tekinteni .”
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Indokolás

A módosító javaslat 1 . pontja elhagyásra javasolja az előzetes jognyilatkozato k
nyilvántartásának (a továbbiakban : nyilvántartás) tartalmából magát az el őzete s

jognyilatkozat tartalmát, tehát úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartás az el őzetes
jognyilatkozatban tett rendelkezést – annak alkalmazásának bíróság általi elrendeléséig – n e
rögzítse .

A nyilvántartásnak nem kell tartalmaznia magát az el őzetes jognyilatkozatot, hiszen az
előzetes jognyilatkozat hatályba lépéséről a bíróság a cselekvőképesség korlátozásáról szóló
ítéletben rendelkezik. Az eljáró bíró a gondnokság alá helyezési perben nem a nyilvántartá s
adatai alapján hozza meg az ítéletét, hanem az eredeti benyújtott előzetes jognyilatkozat
alapján, így a gondnokság alá helyezési eljárás folyamán elengedhetetlen az eredeti el őzetes
jognyilatkozatot tartalmazó bírósági ügyirat beszerzése. Emiatt a nyilvántartás célja valójában
a rendelkezésre állás biztosítása, mivel az eljáró bíró az ítéletét az eredeti okirat alapján hozz a
meg, nem pedig a nyilvántartás adatainak felhasználásával . A nyilvántartás ezért inkább az
eljáró bíró tájékoztatásául szolgál arra vonatkozóan, hogy a gondnokság alá helyezési per
alperese rendelkezik-e előzetes jognyilatkozattal .
A fentiek miatt szükséges a nyilvántartás célját is módosítani, hogy az jobban tükrözze a
nyilvántartás valódi célját és rendeltetését .
A törvényjavaslat 10 . és 11 . §-a a módosításnak megfelel ően változik az adott hivatkozáso k
tekintetében.

A módosító javaslat 2 . pontja a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 . évi V. törvénynek (a
továbbiakban: Ptk.) való megfelelés érdekében pontosítja a normaszöveget . A Ptk. 2 :39. § (1 )
bekezdése kimondja, hogy nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbel i

részleges vagy teljes korlátozása esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzet t
magánokiratban vagy gyámhatóság el őtt személyesen el őzetes jognyilatkozatot tehet . Az
előzetes jognyilatkozat megtételére vonatkozó rendelkezéseket a jognyilatkozat módosításár a
és visszavonására megfelelően alkalmazni kell [Ptk . 2 :39. § (4) bek .] . A Ptk. fent hivatkozott
rendelkezéseire figyelemmel nem a bejegyzési kérelem következtében kell visszavontnak
tekinteni a korábban tett el őzetes jognyilatkozatot, hanem a korábban tett előzetes
jognyilatkozat formai követelményeinek megfelel ő új előzetes jognyilatkozat tétele
következtében . Ebből kifolyólag a kérelemmel együtt csatolt az alakszerűségeknek megfelel ő
új előzetes jognyilatkozat tétele által tekinthető a régi visszavontnak .

Budapest, 2013 . október 7 .

Dr. Cser-Palkovics Andrá s
elnök
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