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A Házszabály 94 .* (1) bekezdése alapján a „Polgári Törvénykönyvrő l” szóló T/5949 .
számú tőrvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő:

1.A törvényjavaslat 4 :8.§-ának (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak :

77(2) A jogalap nélküli birtokos a dolog kiadását megtagadhatja mindaddig, amíg a
birtoklással kapcsolatosan őt megillető igényeket ki nem elégítik . Nem tagadhatja meg a
dolog kiadását az, aki a dolgot bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakosan vagy
csalárd módon szerezte meg _
(3) A jogalap nélküli birtokos jogállására a dolog kiadásravalófelszólítástól a dolo g
kiadásáiga felelős őrzés szabályai irányadók."

2. A törvényjavaslat 4:9.§-ának (1)-(2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak :

„(]) A jogalap nélküli birtokos követelheti - adologfenntartásával rendszerint együtt
Táró kisebb kiadások kivételével — a dologra fordított [indokolt, hasznos]szükséges
költségei megtérítését [— a dolog fenntartásával rendszerint együtt járó kisebb
kiadások kivételével —j, továbbá ^ingatlan esetén= elviheti az általa létesített
berendezési és felszerelési tárgyakat .
(2) A jogalap nélküli birtokos jóhíszcműsége esetén a hasznokkal nem fedezett
[indokolt], hasznos költségei megtérítését is követelheti, rosszhiszeműsége esetén pedi g
a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelhet megtérítést.”

3. A törvényjavaslat 4 :10.§-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(Z) A jóhiszemű jogalap nélküli birtokos az addig terjedő időre, amíg a birtokot tő le a
jegyző„ vagy a bíróság előtt vissza nem követelik, az elfogyasztott vagy beszedni
elmulasztott hasznok értékének megtérítésére nem köteles és a dologban bekövetkezet t
károkért nem felelős. [A jóhiszemű jogalap nélküli birtokos a dolog vísszakövctelése
ellenére sem köteles azoknak az elfogyasztott vagy beszedni elmulasztott haszno k
értékének megfizetésére, amelyeket vélt jogának megfelelően a visszakövetelésig
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beszedett vagy beszedhetőt volna és nem felel azokért a károkért sem, amelyek a
dologban vélt jogának gyakorlása következtében keletkeztek .]"

4. A törvényjavaslat 4 :11 .§-a elmarad, a 4:12-4;187.§§-ak számozása eggyel csökken.

Indokolás

1.A törvényjavaslat 4:8.§-a (2) bekezdésének szövegébe – a nyelvhelyesség érdekében –
indokolt a „mindaddig' határozó beszúrása.
A törvényjavaslat 4 :8.§-a (3) bekezdésénck módosítását az indokolja, hogy erendelkezé s
jelen formájában félrevezető , mert addig, amíg a dolog átadására fel nem szólították, a
jogalap nélküli birtokos jogállására a lI. Címben meghatározott különös szabályo k
alkalmazandók, és csak a felszólítást követően irányadók jogállására a felel ő s őrzés
szabályai .

2. A törvényjavaslat 4 :8.§-a (1) és (2) bekezdésének szövege ellentmondásban ál l
egymással . Ennek oka a hatályos szöveg -- amelyet itt nagy vonalakban e javaslat is köve t
– szerencsétlen átfogalmazása. Az (1) bekezdésben nyilvánvalóan nem a haszno n
kiadásokról van szó, tehát azokról a kiadásokról, amelyek a dolog értékét növelik (pl :
£űtéskorszerüsltés), hanem a szükséges kiadásokról, amelyek a dolog értékéne k
megőrzését szolgálják (p1 : az elromlott fűtő test javítása, cseréje); a (2) bekezdésben van
szó a hasznos költségekről . Az „indokolt” jelző mindkét helyen törlendő, hiszen a
szükséges és hasznos költség mindenképpen indokolt is . (Megjegyzendő, hogy a
törvényjavaslat miniszteri indokolása is a hatályos szöveg fenntartását indokolja meg.)

3.A törvényjavaslat 4:10.§-a (2) bekezdésének második mondatának elhagyása indokolt,

mert az ellentmondásban van a hatályos szabályozással megegyez ő, a miniszter i
indokolásban megindokolt első mondattal (valószínűleg szerkesztési hiba folytán az első
mondat egy atternativ változata került ide) . Megjegyzend ő, hogy az indokolás tévesen
utal a jóhiszemű jogalap nélküli birtokos használati-díj fizetési kötelezettségére, mert az
természetét tekintve a jogszerű birtokos használati joga gyakorlásának akadályozásáér t
járó kártérítés, márpedig az akadályozás mindaddig, amíg a jogosult jogát -- a dolog
kiadására való felszólitással – meg sem kísérli gyakorolni, fel sem meriilhet .

4. A törvényjavaslat 4 :11 .§-a és a 4:13.§-ának (3)-(4) bekezdései ugyanazokat a s
szabályokat tartalmazza. A 4:11,§-ba foglalt rendelkezések értelemszer űen a dolog
kiadására való felszólítást követően, vagy akkor alkalmazandók, amikor a jogalap nélküli
birtokos a dolgot már csak azért tartja magánál, hogy a birtoklásra jogosultnak kiadja. E
két esetben azonban a jogalap nélküli birtokos jogállására – az els ő esetben a 4 :8.* (3)
bekezdése, a második esetben a 4 :12.* alapján – a felelős őrzés szabályai – köztük a
4:13.§ (3)-(4) bekezdései - irányadók, ezért a 4 :11.§ a Jat. 18.§ (3) bekezdése alapján
törlendő .

Budapest, 2009 . február 2, la(
dr. Rétvári Bence

Kereszténydemokrata Néppárt
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