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Törvényjavaslatl címe : Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.
törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb
igazságügyi tárgyú törvények módosításáró l

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Igazságügyi bizottság

Figyelemmel arra, hogy a törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikáció s
megoldásokat tartalmaz — különös tekintettel a többi törvényt is érint ő számozatlan
alcímekre -, amelyek szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabál y
nem nyújt lehetőséget, ezért — a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úto n
történő benyújtásáról szóló 1/2o17 .(IV.3.)HB állásfoglalásának 2.§ (1) bekezdése
szerint - a módosító javaslat is papíralapon kerül benyújtásra .

Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma : I.
A javaslat érintett rendelkezése : a 82. §-ban a Bszi . új 166/A § (2) bekezdés
Módosítás jellege : módosítása

„166/A. § (1) A hirdetményi kézbesítésről az eljáró bíróság számítógépes
nyilvántartást vezet, amelyben rögzíti a bíróság nevét, az ügy számát, az utols ó
ismert lakóhely (székhely) megjelölésével a fél nevét, akinek részére a kézbesíté s
hirdetmény útján történt, továbbá azt az okot, amelynek következtében a
kézbesítés szükségessé vált, illetve a kézbesítési fikció beálltának id őpontját. Az
országosan összekapcsolt számítógépes közhiteles nyilvántartást az Országo s
Bírósági Hivatal elnöke kezeli, az abban foglalt adatokról az Országos Bírósági
Hivatal elnöke [jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében] a
felvilágosítást kérő személyére vonatkozóan, kérelmére felvilágosítást ad .”

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefügg ő, tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel . Az egy módosító
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők .

3 A nem kívánt szövegrész törlendő.

országgyűlési képviselő



Indokolás

i.

Nonszensz, hogy költségtérítést kelljen fizetni a hirdetményi kézbesítésről való
felvilágosítás-kérésért, ezért a költségtérítésre vonatkozó mondatrész elhagyásá t
javaslom .

Budapest, 2017. október 5 .
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