Gondnokoltak Nyilvántartása
A gondnokoltak nyilvántartására vonatkozó szabályokról a gondnokoltak és az előzetes
jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (Gnytv.), valamint a gondnokoltak
és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló
16/2014. (III. 13.) KIM rendelet rendelkezik.
A gondnokoltak nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja a gondnokság alá helyezés
tényének igazolása a gondnokság alá helyezett személy jogai gyakorlásának elősegítése, illetve
harmadik személy jogainak védelme érdekében.
A gondnokság alá helyezettek személyek adatait a gondnoksági perekben első fokon eljáró
bíróság jegyzi be a nyilvántartásba a Gnytv-ben meghatározott adattartalommal.
A
gondnokoltak
nyilvántartása
a
Gnytv-ben
meghatározott
adatokat
és
adatváltozásokat tartalmazó országosan egységes elektronikus névjegyzék, melynek
vezetéséért az Országos Bírósági Hivatal elnöke (a továbbiakban: Hivatal elnöke) felel. A
gondnokoltnak a gondnokoltak nyilvántartásában szereplő adatait a Hivatal elnöke - a gondnokság
alá helyezés esetleges korábbi megszűnésétől függetlenül - a gondnokság alá helyezett személy
halálát követő tizenöt évig kezeli.
Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel
a nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni a bíróság polgári peres, nemperes
vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából. A nyilvántartásban szereplő adatokat a cselekvőképesség
fennállásának vizsgálata céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni jogszabályban
meghatározottak szerint az önálló bírósági végrehajtó, a közjegyző, a rendőrség, az ügyészség, a
gyámhatóság, az anyakönyvvezető, a járási hivatal, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető
szerv.
A Hivatal elnöke által bejegyzett változások, valamint a közvetlen hozzáféréssel történő
adatszolgáltatás és a kérelemre történő adattovábbítás tekintetében az OBH az adatkezelő.
Kérelemre az adatfelhasználás jogszerű céljának és jogalapjának igazolása esetén lehet adatokat
átadni.
A nyilvántartásból:




postai úton (írásban),
elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül),
személyesen (írásban) lehet adatot kérni.

Személyes benyújtás esetén a kérelmek az OBH Országos Nyilvántartási Irodájában (1055
Budapest, Szalay u. 16.) adhatók le, illetve vehetők át.
A gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő
megismerése kizárólag díjfizetés ellenében történhet.
Az adatkérők köréről a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013.
évi CLXXV. törvény 7. § (1) bekezdése rendelkezik.
Az adatszolgáltatás díjának összegét a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása
részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet 17. és 21. §-a
határozza meg.

Az adatszolgáltatás díjának összege:




aki a nyilvántartásból saját magára kér adatot: 3000 Ft.
aki a nyilvántartásból más személyre kér adatot: 6000 Ft.
közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés: díjmentes.

Az adatszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget:




postai készpénz-átutalási megbízás (csekk),
fizetési számlára történő készpénzbefizetés vagy
átutalás útján kell teljesíteni

az OBH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319542 számú fizetési számlájára történő
befizetéssel.
Csekk az OBH Országos Nyilvántartási Irodájában ügyfélfogadási időben (hétfő-csütörtök: 9-16 óra,
péntek: 9-13 óra), illetve a járásbíróságokon igényelhető.
A kérelmeket az OBH Elektronikus Eljárások Főosztálya Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati
Osztályának kell megküldeni.
A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok az alábbi internetes oldalon érhetőek
el:
https://birosag.hu/nyilvantartasok-nyomtatvanyai/gondnokoltak-nyilvantartasa-nyomtatvanyok

