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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmány-
ügyi bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a további-
akban: Gazdasági bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági 
bizottság), Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bi-
zottsága, Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), 
megvitatta a Polgári Törvénykönyvről szóló T/5949. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz 
benyújtott T/5949/8-100., 102-336. számú módosító módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító indítvány(ok): T/5949/101. (Dr. Rubovszky György (KDNP), Dr. Salamon 
László (KDNP), Dr. Mátrai Márta (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), valamint az ajánlástervezet 
33.,  159., 189., 202., 207., 208., 212., 231., 233., 235., 238., 244., 246., 249., 252., 254., 272., 273., 
314., 337., 392., 394., 395., 398., 424., 429., 431., 432., 434., 459., 466., 470., 471., 509., 514., 
539., 573., 574., 577., 578., 583., 596., 668., 669., 670., 671., 675., 704., 710., 711., 789., 808., 
845., 850., 857., 858., 861., 866., 870., 897., 904., 919., 920., 928., 933., 942. és 958. pontjai 
(Frankné dr. Kovács Szilvia, Dr. Szabó Éva, dr. Szép Béla) 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrésze-
ket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás meg-
könnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára fi-
gyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító ja-
vaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt ál-
lást. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a 
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat 
minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az aján-
lás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekez-
désére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és 
ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosí-
tó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javasla-
tot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 
 
 
 1. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat ELSŐ KÖNYV 1. § módosítását javasolják: 
 
„1:1. § [A törvény célja] 
 
Ez a törvény állapítja meg a személyek és a jogképességgel felruházott más jogalanyok [vagyoni,] 
személyi, [és] családi és vagyoni viszonyaira vonatkozó alapvető szabályokat, az igazságosság, 
méltányosság, mellérendeltség és egyenjogúság elvei szerint.” 
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 Indokolás a T/5949/95-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 2. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat ELSŐ KÖNYV 2. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A [vagyoni,] személyi, [és] családi és vagyoni  viszonyokat szabályozó törvényeket – ha elté-
rően nem rendelkeznek – e törvénnyel összhangban kell értelmezni.” 
 
 Indokolás a T/5949/95-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 3. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat ELSŐ KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 3. §  felvé-
telével: 
 
„1:3. § [A törvényes érdekek védelme és a rendeltetésszerű joggyakorlás] 
 
(1) A törvény védi a személyek és a családok személyi és vagyoni jogait, továbbá személyes érde-
keit. 
 
(2) A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, a jogok társa-
dalmi rendeltetésének megfelelően.” 
 
 Indokolás a T/5949/96. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 4. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvényja-
vaslat ELSŐ KÖNYV 7. § módosítását javasolják: 
 
„1:7. § [A bírósági út igénybevételének biztosítása] 
 
A törvényben biztosított jogok érvényesítése – törvény eltérő rendelkezése hiányában – bírósági út-
ra tartozik. [Törvény a bírói út igénybevételének feltételéül szabhatja a közvetítői eljárás előze-
tes igénybevételét.]” 
 
 Indokolás a T/5949/33. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 5. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 1. § módosítását 
javasolja: 
 
„2:1. § [A jogképesség fogalma] 
 
(1) [Minden ember jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek.] Jogképes, az aki jogosultság 
vagy kötelezettség alanya lehet. 
[(2) A jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmis.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 6. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 2. § helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
„2:2. § [[A jogképesség kezdete]] 
 
[(1) A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg. 
(2) A fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell te-
kinteni; bizonyítani lehet azonban, hogy a fogamzás korábbi vagy későbbi időpontban történt. 
A születés napja beleszámít a határidőbe.] 
 
[Az ember jogképességének terjedelme] 
 
(1) Minden ember feltétlen, általános és egyenlő jogképességgel bír. 
(2) Az embert a jogképesség fogantatásától haláláig illeti meg . 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (269. sz. jav. - Második2.§), 7. (269. sz. jav. - Másodikúj3.§), 
9. (269. sz. jav. - Második4.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (269. sz. jav. - Második1.§), 7. (269. sz. jav. - Másodikúj3.§), 
9. (269. sz. jav. - Második4.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 7. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését ja-
vasolja a következő új 3. §  felvételével: 
 

„II. fejezet 
Az ember jogképességének kezdete 

 
[2:3] (1) A jogképesség kezdő időpontjának meghatározása szempontjából a fogantatás időpontjá-
nak a születés napjától visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; a gyermek érdeké-
ben bizonyítani lehet azonban, hogy a fogantatás korábbi vagy későbbi időpontban történt. 
 
(2) Ha a gyermek az anyaméhben illetve a reprodukciós eljárás során meghal vagy halva születik, a 
jogképesség szempontjából úgy kell tekinteni, mintha meg sem fogant volna. Nem hivatkozhat e 
rendelkezésre az, aki a gyermek halálát felróható szándékos magatartásával maga okozta.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 8. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 3. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A gyámhatóság gyámot rendel a méhmagzat részére, ha ez a méhmagzat személyi és vagyoni 
jogainak megóvása érdekében szükséges.” 
 
 Indokolás a T/5949/97. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 9. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 4. § elhagyását 
javasolja: 
 
„[2:4. § [A jogképesség megszűnése]] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (269. sz. jav. - Második1.§), 6. (269. sz. jav. - Második2.§), 
9. (269. sz. jav. - Második4.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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[A jogképesség a halállal szűnik meg.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/269. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 10. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV címe módosítá-
sát javasolja: 
 
„Holtnak nyilvánítás[, a halál tényének megállapítása]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 11. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 5. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„2:5. § [A holtnak nyilvánítás[, a halál tényének megállapítása]] 
 
(1) Az eltűnt embert [bírósági határozattal holtnak lehet nyilvánítani] a bírósági - kérelemre - 
holtnak nyilvánítja,, ha eltűnésétől öt év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat is-
meretessé vált volna. 
 
(2) [A holtnak nyilvánítottat az ellenkező bizonyításáig halottnak kell tekinteni. 
 
(3) Ha a meghalt személy halála közokirattal nem igazolható, a halál tényét a bíróság állapít-
hatja meg.] Az eltűnt személy halálának időpontját a bíróság a körülmények mérlegelésével állapít-
ja meg. Ha a körülmények mérlegelése nem vezet eredményre, a halál időpontja az eltűnést követő 
hónap tizenötödik napja. 
 
[(4)] (3) A holtnak nyilvánítást [vagy a halál tényének bírósági megállapítását a meghalt] az el-
tűnt személy egyenesági rokona, házastársa, bejegyzett élettársa, az ügyész, a gyámhatóság és az 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (269. sz. jav. - Második1.§), 6. (269. sz. jav. - Második2.§), 
7. (269. sz. jav. - Másodikúj3.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (270. sz. jav. - Második5.§), 13. (270. sz. jav. - Máso-

dik6.§), 14. (270. sz. jav. - Második7.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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kérheti, akinek [a megállapításhoz] az eltűnt személy holtnak nyilvánításához jogi érdeke fűző-
dik.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 12. Dr. Rétvári Bence képviselő - kapcsolódva a T/5949/277. számú módosító javaslathoz 
(az ajánlás 906. pontja) -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 5. § (4) bekezdés módosítását ja-
vasolja: 
 
„(4) A holtnak nyilvánítást vagy a halál tényének bírósági megállapítását a meghalt személy 
egyenesági rokona, házastársa, [bejegyzett élettársa,] az ügyész, a gyámhatóság és az kérheti, aki-
nek a megállapításhoz jogi érdeke fűződik.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (270. sz. jav. - Másodikcím), 13. (270. sz. jav. - Máso-

dik6.§), 14. (270. sz. jav. - Második7.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (277-7. sz. jav. - Második31.§(1)a)), 49. (277-8. sz. jav. - 

Második33.§(3)), 50. (277-9. sz. jav. - Második38.§(3)b)), 161. (277-10. sz. jav. - Harmadik3.§(2)), 168. (277-11. sz. jav. - Harma-

dik13.§(1)d)), 170. (277-12. sz. jav. - Harmadik13.§(2)), 171. (277-13. sz. jav. - Harmadik14.§), 194. (277-15. sz. jav. - Harmadik34.§), 
213. (277-16. sz. jav. - Harmadik106.§a)), 214. (277-16. sz. jav. - Harmadik106.§b)), 215. (277-17. sz. jav. - Harmadik107.§), 216. (277-

18. sz. jav. - Harmadik108.§(1)), 217. (277-18. sz. jav. - Harmadik108.§(2)), 218. (277-18. sz. jav. - Harmadik108.§(3)), 219. (277-19. sz. 

jav. - Harmadik109.§(1)), 222. (277-20. sz. jav. - Harmadik110.§(1)), 225. (277-22. sz. jav. - Harmadik116.§(4)), 226. (277-23. sz. jav. - 

Harmadik121.§(1)), 227. (277-23. sz. jav. - Harmadik121.§(2)), 230. (277-24. sz. jav. - Harmadik127.§(1)), 241. (277-25. sz. jav. - Harma-

dik133.§(2)felv.), 242. (277-25. sz. jav. - Harmadik133.§(2)b)), 262. (277-26. sz. jav. - Harmadik155.§(1)), 268. (277-27. sz. jav. - Harma-

dik168.§(1)), 270. (277-28. sz. jav. - Harmadik170.§(2)), 275. (277-29. sz. jav. - Harmadik183.§(1)), 276. (277-29. sz. jav. - Harma-

dik183.§(3)), 277. (277-30. sz. jav. - Harmadik185.§(1)), 288. (277-31. sz. jav. - Harmadik198.§(1)), 292. (277-32. sz. jav. - Harma-

dik200.§(4)), 293. (277-33. sz. jav. - Harmadik201.§), 294. (277-33. sz. jav. - Harmadik202.§), 296. (277-33. sz. jav. - Harmadik203.§), 
300. (277-34. sz. jav. - Harmadik205.§(1)b)), 301. (277-34. sz. jav. - Harmadik205.§(1)c)), 315. (277-35. sz. jav. - Harmadik234.§(1)a)), 
383. (277-36. sz. jav. - Negyedik88.§(4)), 757. (277-37. sz. jav. - Ötödik460.§(2)), 817. (277-39. sz. jav. - Hatodik13.§(3)), 823. (277-40. 

sz. jav. - Hatodik20.§(5)felv.), 825. (277-40. sz. jav. - Hatodik20.§(6)), 831. (277-41. sz. jav. - Hatodik30.§(3)), 854. (277-43. sz. jav. - Ha-

todik56.§(1)), 855. (277-43. sz. jav. - Hatodik56.§(2)), 860. (277-44. sz. jav. - Hatodik58.§), 862. (277-45. sz. jav. - Hatodik59.§), 865. 
(277-45. sz. jav. - Hatodik60.§), 868. (277-46. sz. jav. - Hatodik61.§), 879. (277-48. sz. jav. - Hatodik64.§(1)), 881. (277-49. sz. jav. - Hato-

dik65.§(1)), 887. (277-50. sz. jav. - Hatodik71.§(3)), 888. (277-51. sz. jav. - Hatodik74.§), 889. (277-51. sz. jav. - Hatodik75.§), 891. 
(277-52. sz. jav. - Hatodik78.§(1)felv.), 893. (277-52. sz. jav. - Hatodik78.§(1)c)), 896. (277-52. sz. jav. - Hatodik78.§(3)), 900. (277-53. sz. 

jav. - Hatodik81.§(1)d)), 901. (277-54. sz. jav. - Hatodik81.§(2)), 902. (277-54. sz. jav. - Hatodik81.§(3)), 906. (277-55. sz. jav. - Hato-

dik82.§(2)), 908. (277-56. sz. jav. - Hatodik85.§(2)), 910. (277-57. sz. jav. - Hatodik86.§(1)), 922. (277-59. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§3.), 
926. (277-60. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§8.a)), 929. (277-61. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§10.), 935. (277-62. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§16.), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 13. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 6. § helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
„2:6. § [[A halál időpontjának megállapítása]] 
 
[(1) A bíróság a halál időpontját a körülmények mérlegelése alapján állapítja meg. 
(2) Ha a körülmények mérlegelése nem vezet más eredményre, a halál időpontja az eltűnést 
követő hónap tizenötödik napja.] 
 
[A holtnak nyilvánítás joghatásai] 
 
(1) A holtnak nyilvánított személyt — ellenkező bizonyításig — halottnak kell tekinteni. 
 
(2) Ha a holtnak nyilvánított személy előkerül vagy halálának ténye, helye és ideje megállapítható-
vá válik, a bíróság megállapítja a holtnak nyilvánító határozat hatálytalanságát. 
 
(3) Ha megállapítható, hogy a holtnak nyilvánított személy a határozatban alapul vett időpontnál 
korábbi vagy későbbi időpontban tűnt el, de a holttá nyilvánítás feltételei fennállnak, a bíróság hatá-
rozatát megfelelően módosítja; egyébként hatályon kívül helyezi. 
 
(4) A hatálytalan holtnak nyilvánító határozatra alapított jog és kötelezettség – törvény eltérő ren-
delkezése hiányában – semmis. A módosított határozatra alapított jog és kötelezettség érvényessé-
gét a módosítás alapján kell megítélni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 14. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 7. § helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
„2:7. § [[Változás a holtnak nyilvánítás körülményeiben]] 
 
[(1) Ha bebizonyosodik, hogy a holtnak nyilvánított a határozatban alapul vett időpontnál ko-
rábbi vagy későbbi időpontban tűnt el, de a holtnak nyilvánítás feltételei egyébként fennáll-
nak, a bíróság a holtnak nyilvánító határozatot megfelelően módosítja. A jogkövetkezmények 
a módosított határozat szerint alakulnak. 
(2) Ha bebizonyosodik, hogy a holtnak nyilvánított a határozatban alapul vett időpontnál ké-
sőbb tűnt el, és ezért a holtnak nyilvánító határozat feltételei nem állnak fenn, a bíróság a 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (270. sz. jav. - Másodikcím), 11. (270. sz. jav. - Máso-

dik5.§), 14. (270. sz. jav. - Második7.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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holtnak nyilvánító határozatot hatályon kívül helyezi. A holtnak nyilvánító határozat alapján 
beállott jogkövetkezmények – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – semmisek. 
(3) Ha a holtnak nyilvánított előkerül, a bíróság megállapítja a holtnak nyilvánító határozat 
hatálytalanságát. A holtnak nyilvánító határozat alapján beállott jogkövetkezmények – ha a 
törvény eltérően nem rendelkezik – semmisek.] 
 

III. fejezet 
Anyakönyvezés 

2:7. § [Anyakönyvezés] 
 
(1) A jegyző a természetes személyek születéséről és haláláról, családi állapotáról és származásáról 
– külön jogszabályban meghatározott – közhiteles nyilvántartást (anyakönyv) vezet. 
(2) A jegyző az anyakönyvben szereplő adatokat az azokról kiállított közokirat alapján jegyzi be. 
Az anyakönyvbe bejegyzett adatokról vélelmezni kell, hogy azok a valóságnak megfelelnek. 
(3) Ha a születés vagy halál ténye, helye és időpontja megállapítható, de arról – a külön jogszabály-
ban meghatározott hatósági bizonyítványt – nem állították ki, az érintett illetve annak egyenesági 
rokona, házastársa valamint az ügyész, a gyámhatóság és az , akinek az adat feltüntetéséhez jogi ér-
deke fűződik, a bíróságtól az adat megállapítását kérheti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/270. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 15. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 7. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Ha a holtnak nyilvánított előkerül, vagy bebizonyosodik a halál pontos ideje, a bíróság megál-
lapítja a holtnak nyilvánító határozat hatálytalanságát. A holtnak nyilvánító határozat alapján beál-
lott jogkövetkezmények – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – semmisek.” 
 
 Indokolás a T/5949/253. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 16. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 8. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Cselekvőképes [mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem 
zárja ki] az, aki ügyei viteléhez szüksége belátási képességgel rendelkezik.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (270. sz. jav. - Másodikcím), 11. (270. sz. jav. - Máso-

dik5.§), 13. (270. sz. jav. - Második6.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/271-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 17. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 8. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) A cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/271-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 18. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 9. §  felvételével: 
 
„2:9. § [Relatív semmisség] 
 
(1) A cselekvőképesség korlátozott voltán illetve hiányán alapuló semmisségre csak annak érdeké-
ben lehet hivatkozni, akinek cselekvőképessége korlátozott illetve hiányzik. 
 
(2) Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik, és fele-
lőssége alapján a szerződés teljesítésére is kötelezhető.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/273-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (271-1. sz. jav. - Második8.§(3)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (271-1. sz. jav. - Második8.§(1)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (273-1. sz. jav. - Másodikúj10.§), 46. (273-1. sz. jav. - Má-

sodik29.§), 47. (273-1. sz. jav. - Második30.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 19. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 9. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A 
házasságkötéssel megszerzett nagykorúságot a házasság megszűnése nem érinti. A házasságkötés 
nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a kiskorúság miatt szükséges 
gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.” 
 
 Indokolás a T/5949/166. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 20. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 9. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Kiskorú az a természetes személy, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha 
házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíró-
ság a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelen-
nek.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/271-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 21. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 9. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) Korlátozottan cselekvőképesnek kell tekinteni  azt a kiskorút, aki a tizennegyedik életévét 
[már] betöltötte, és nem cselekvőképtelen.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/271-2. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (271-2. sz. jav. - Második9.§(2)), 25. (271-3. sz. jav. - Má-

sodik10.§(1)), 37. (271-4. sz. jav. - Második22.§(1)), 38. (271-4. sz. jav. - Második22.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (271-2. sz. jav. - Második9.§(1)), 25. (271-3. sz. jav. - Má-

sodik10.§(1)), 37. (271-4. sz. jav. - Második22.§(1)), 38. (271-4. sz. jav. - Második22.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 22. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 9. § (4) bekez-
dés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(4) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is/ 
 
„c) rendelkez[ik]het munkával szerzett keresményével, keresménye erejéig [erre] kötelezettséget 
vállalhat, valamint” 
 
 Indokolás a T/5949/272-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 23. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 9. § (6) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(6) A [törvényes képviselő a] korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében - ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - a törvényes képviselő is tehet jognyilatkozatot; e nyilatkozatának megtétele 
során a kiskorú személy véleményét  megfelelően figyelembe kell vennie. A törvényes képviselő a 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy munkával szerzett keresményére vonatkozó jognyilat-
kozatot nem tehet  [maga is tehet jognyilatkozatokat, kivéve azokat, amelyeknél a jogszabály a 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, vagy amelyek a munká-
val szerzett keresményére vonatkoznak].” 
 
 Indokolás a T/5949/272-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 24. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 10. §  felvételével: 
 
„2:10. § [A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy cselekvőképessé válása] 
 
Ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy cselekvőképessé válik, maga dönt 
függő jognyilatkozatának érvényességéről.” 
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 Indokolás a T/5949/273-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 25. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 10. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Cselekvőképtelennek kell tekinteni azt a kiskorút, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/271-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 26. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 10. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el. A 
törvényes képviselőnek jognyilatkozata megtétele során a  cselekvőképtelen kiskorú személy véle-
ményét megfelelően figyelembe kell vennie.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/272-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 27. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 10. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (273-1. sz. jav. - Másodikúj9.§), 46. (273-1. sz. jav. - Má-

sodik29.§), 47. (273-1. sz. jav. - Második30.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (271-2. sz. jav. - Második9.§(1)), 21. (271-2. sz. jav. - Má-

sodik9.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 27. (272-3. sz. jav. - Második10.§(3)), pontjában foglal-
takkal. 
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„(3) Nem lehet semmisnek tekinteni azokat a cselekvőképtelen kiskorú által megkötött és [már] tel-
jesített csekély jelentőségű szerződéseket, amelyek megkötése a mindennapi életben tömegesen 
fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/272-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 28. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 10. § (4) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(4) A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megté-
tele során a korlátozott cselekvőképességű és az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképte-
len kiskorú véleményét figyelembe kell vennie.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 29. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 10. § (4) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(4) A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megté-
tele során a korlátozott cselekvőképességű és az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképte-
len kiskorú véleményét figyelembe kell vennie.]” 
 
 Indokolás a T/5949/272-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (272-3. sz. jav. - Második10.§(2)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (167. sz. jav. - Második11.§új(1)), pontjában foglal-
takkal. 
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 30. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 11. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdés  felvéte-
lével: 
 
 „(1) A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele 
során a korlátozott cselekvőképességű és az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kisko-
rú véleményét figyelembe kell vennie.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/167. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 31. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 2:14-2:40. § 
tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja: 
 

„III. fejezet 
Gondnokság alá helyezés miatti korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség 

 
[2:14. § [Kiskorú cselekvőképességének korlátozására irányuló eljárás megindítása]] 
 
[(1) A bíróság kiskorú cselekvőképességét csak tizenhetedik életévének betöltése után – a 
nagykorúakra irányadó szabályok szerint – korlátozhatja azzal, hogy a cselekvőképesség kor-
látozását elrendelő ítélet, valamint a gondnokság alá helyezés hatálya csak a nagykorúság el-
érésével áll be. 
(2) A nagykorúakra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
gondnokság alá helyezést a kiskorú törvényes képviselője is kérheti.] 
 

[III. fejezet 
A nagykorú személy döntéshozatalának segítése 

Jogintézmények a nagykorú személy védelmében] 
 
[2:15. § [A nagykorú személy döntéshozatalát elősegítő jogintézmények]] 
 
[(1) A nagykorú személyt belátási képessége csökkenése vagy hiánya esetén jogainak védelme, 
károsodástól való megóvása érdekében a következő jogintézmények segítik: 
a) előzetes jognyilatkozat, 
b) támogatott döntéshozatal, 
c) cselekvőképességet korlátozó gondnokság. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogintézmények – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 
együttesen is alkalmazhatók.] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28. (167. sz. jav. - Második10.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 



- 16 - 

2:14. § [A cselekvőképességet korlátozó gondnokság] 
 
(1) Korlátozottan cselekvőképesnek kell tekinteni azt nagykorú személyt, akit a bíróság ilyen ha-
tállyal gondnokság alá helyez. 
(2) A gondnokság alá helyezett személyt azon ügyek illetve ügycsoportok tekintetében kell korláto-
zottan cselekvőképesnek tekinteni, amelyekre a gondnokság hatálya - a bíróság határozata alapján 
— kiterjed.  
(3) A  bíróság azt a nagykorú személyt helyezi — meghatározott ügycsoportok tekintetében vagy 
általános jelleggel - cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá, akinek ügyei viteléhez szüksé-
ges belátási  képessége - különösen pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybeteg-
sége miatt - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent. 
(4) A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személy jognyilatkozata — ha tör-
vény eltérően nem rendelkezik — a korlátozással érintett ügycsoportok körében csak gondnoka jó-
váhagyásával érvényes . Ha a jóváhagyást a gondnok nem adja meg, a gondnokolt a gyámhatóság-
hoz fordulhat a jognyilatkozat jóváhagyása érdekében. A gyámhatóság jóváhagyó határozata a 
gondnok jóváhagyását pótolja.  
(5)  A gondnokság alá helyezés miatt korlátozottan cselekvőképes személy hozzájárulás hiányában 
is érvényesen 
a) megteheti azokat a jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja, 
b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentő-
ségű szerződéseket, 
c) rendelkezhet a munkaviszonyból, munkaviszony jellegű jogviszonyból, társadalombiztosítási, 
szociális és munkanélküli ellátásból származó jövedelme bíróság által meghatározott hányadával, 
valamint 
d) megköthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez. 
 
2:15.§ [A gondnok képviseleti joga] 
 
(1) A korlátozottan cselekvőképes gondnokolt közokiratban feljogosíthatja a gondnokát arra, hogy – 
a gondnoksággal érintett körben – helyette és nevében általános jelleggel eljárjon és jognyilatkoza-
tot tegyen, kivéve azokat a jognyilatkozatokat, amelyeket a korlátozottan cselekvőképes gondnoka 
közreműködése nélkül is érvényesen megtehet. 
(2) Azonnali intézkedést igénylő ügyben a gondnok – a gondnokolt érdekeinek védelmében – a 
gondnokolt képviselőjeként eljárhat, de az általa megtett intézkedésekről és jognyilatkozatokról ha-
ladéktalanul értesítenie kell a gondnokoltat. Ha a gondnokolt a megtett intézkedésekkel nem ért 
egyet, a gyámhatósághoz fordulhat. Ha a gyámhatóság a gondnok eljárását nem hagyja jóvá, a 
gondnok eljárására az álképviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
(3) Ha a gondnokolt akaratnyilvánításra képtelen, a gondnok – a gondnoksággal érintett körben – a 
gondnokolt törvényes képviselőjeként jár el. 
 
2:16. § [Kiskorú cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezése] 
 
(1) Ha a bíróság kiskorút – a nagykorúakra irányadó szabályok szerint – cselekvőképességet korlá-
tozó gondnokság alá helyezi, a cselekvőképesség korlátozását elrendelő ítélet, valamint a gondnok-
ság alá helyezés hatálya a  nagykorúság elérésével áll be. 
(2) A kiskorú gondnokság alá helyezésére a nagykorúakra vonatkozó rendelkezéseket azzal az elté-
réssel kell alkalmazni, hogy a gondnokság alá helyezést a kiskorú törvényes képviselője is kérheti. 
 
2:17. §  [Cselekvőképességet kizáró gondnokság] 
 
(1) Cselekvőképtelennek kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett. 
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(2) A bíróság azt a tizennegyedik életévét betöltött személyt, akinek ügyei viteléhez szükséges belá-
tási képessége – különösen pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége mi-
att — tartósan teles mértékben hiányzik cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezi. 
(3) A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy jognyilatkozata — ha törvény 
eltérően nem rendelkezik — semmis. Nem lehet semmisnek tekinteni azokat a cselekvőképtelen 
személy által megkötött és teljesített csekély jelentőségű szerződéseket, amelyek megkötése a min-
dennapi életben tömegesen fordul elő és különösebb megfontolást nem igényel.  
 
2:18. § [A gondnok képviseleti joga] 
 
A cselekvőképtelen személy gondnoka a cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjeként jár el. 
A törvényes képviselőnek jognyilatkozata megtétele során a cselekvőképtelen személy véleményét 
megfelelően figyelembe kell vennie. 
 
2:19. § [Jóváhagyáshoz kötött jognyilatkozatok] 
 
(1) A korlátozottan cselekvőképes gondnokolt, illetve a korlátozottan cselekvőképes vagy cselek-
vőképtelen személy gondnoka jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása 
szükséges, ha a jognyilatkozat 
a) a gondnokolt tartására, 
b) a gondnokoltat öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre, 
c) a gondnokolt gondnok által kezelt vagyonára, 
d) a gondnokolt törvényben vagy a gondnokot rendelő határozatban meghatározott összeget megha-
ladó értékű egyéb vagyonára, 
e) a gondnokolt ingatlantulajdonának átruházására vagy megterhelésére  
vonatkozik. 
(2) A gyámhatóság jóváhagyását adhatja 
a) a gondnokolt leszármazója önálló háztartásának alapításához, fenntartásához vagy más fontos cél 
eléréséhez a vagyonának terhére nyújtott támogatáshoz, amennyiben a támogatás ténye, illetve an-
nak mértéke törvényes érdekeit, megélhetését nem veszélyezteti, 
b) a gondnokolt által történő – az a) pontban foglaltak alá nem tartozó – ajándékozáshoz, jogokról 
ellenérték nélkül való lemondást vagy közcélra történő felajánlást tartalmazó jognyilatkozathoz, fel-
téve, hogy a jogügylet törvényes érdekeit, megélhetését nem veszélyezteti. 
(3) Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására a bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált 
jognyilatkozat érvényességéhez.  
(4) Törvényben meghatározott egyes egészségügyi és személyállapoti tárgyú ügycsoportokkal kap-
csolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a külön törvényben meghatározott szervezet, testület jó-
váhagyására van szükség. 
 
2:20. § [Relatív semmisség] 
 
(1) A  cselekvőképesség korlátozott voltán illetve hiányán alapuló semmisségre csak annak érdeké-
ben lehet hivatkozni, akinek cselekvőképessége korlátozott illetve hiányzik. 
(2) Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és  a 
szerződés teljesítésére is kötelezhető.  
 
2:21. § [A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy cselekvőképessé válása] 
 
Ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen  személy cselekvőképessé válik, maga 
dönt függő jognyilatkozatának érvényességéről. 
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A gondnokrendelésre, a gondnok jogaira és kötelezettségére, valamint a gondnokság megszűnésére 
irányadó szabályok 
 
2:22. § [Zárlat elrendelése és zárgondnokrendelés] 
 
(1) Ha  gondnokság alá helyezés iránti perindítás indokolt, és az érintett személy vagyonának vé-
delme sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra haladéktalanul zárlatot rendel el vala-
mint ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel ki. A zárlatot elrendelő határozat ellen nincs helye fel-
lebbezésnek. 
(2) A zárlatra és a zárgondnok működésére a bírósági végrehajtásról szóló törvény biztosítási intéz-
kedések végrehajtására vonatkozó fejezetének a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
(3) A gyámhatóságnak a zárlat elrendelését követő nyolc napon belül a gondnokság alá helyezési 
pert meg kell indítania, a bíróságnak pedig legkésőbb a keresetlevél benyújtásától számított harminc 
napon belül a zárlatot hivatalból felül kell vizsgálnia és arról érdemben határoznia kell.  
 
2:23. § [Ideiglenes gondnokrendelés] 
 
(1) A gyámhatóság kivételesen, azonnali intézkedést igénylő esetben ideiglenes gondnokot rendel 
annak a nagykorú személynek, aki ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - értelmi képessé-
ge, pszichés állapota vagy szenvedélybetegsége miatt - tartósan teljes mértékben hiányzik és a káro-
sodás lehetőségétől való megóvása más módon – elsősorban zárlat elrendelésével – nem lehetséges.  
(2) A gyámhatóság az ideiglenes gondnokot kirendelő határozatában megjelöli, hogy az ideiglenes 
gondnok mely ügyben vagy ügycsoportban járhat el. 
(3) A gyámhatóságnak az ideiglenes gondnokrendelést követő nyolc napon belül a gondnokság alá 
helyezési pert meg kell indítania, a bíróságnak pedig legkésőbb a keresetlevél benyújtásától számí-
tott harminc napon belül az ideiglenes gondnokrendelést hivatalból felül kell vizsgálnia, és arról ér-
demben határoznia kell. 
 
2:24. § [A gondnokság alá helyezés iránti per megindítása]  
 
(1) A gondnokság alá helyezést 
a) a nagykorú személy együttélő házastársa, bejegyzett élettársa, egyenesági rokona, testvére, 
b) a gyámhatóság és 
c) az ügyész  
kérheti.  
(2) Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a gyámhatóság tudomást szerez, a gondnokság 
alá helyezési eljárást haladéktalanul meg kell indítania, ha azt az (1) bekezdés a) pontjában megha-
tározott közeli hozzátartozó a gyámhatóságnak a perindítás szükségességéről való tájékoztatását 
követő hatvan napos jogvesztő határidőn belül nem teszi meg. 
 
2:25. § [A gondnokrendelés] 
 
A gondnokság alá helyezett személy részére - külön jogszabály rendelkezései szerint - a gyámható-
ság rendel gondnokot. 
 
2:26. § [A gondnoki tisztség viselésének feltételei] 
 
(1) Gondnok lehet az a cselekvőképes nagykorú személy, aki a gondnoki tisztséget vállalja, akivel 
szemben a törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn és személyében, körülményeiben al-
kalmas a gondnoki tisztség ellátására. 
(2) Nem rendelhető gondnokul: 
a) aki ellen a gondnokság alá helyezett kifejezetten tiltakozik, 



- 19 - 

b) akit a gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatban kizárt a gondnokká jelölhető 
személyek köréből, 
c)  aki támogatott személy, 
d) aki a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, 
e) akit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabály 
kizár. 
(3) Gondnokul a gondnokság alá helyezett által megjelölt személyt vagy a gondnokság alá helyezés 
során megnevezett személyt, ha pedig ez nem lehetséges, úgy elsősorban a gondnokolttal együtt élő 
házastársat vagy bejegyzett élettársat kell rendelni. Ha ilyen személy nincs vagy a házastárs, be-
jegyzett élettárs gondnokul rendelése veszélyeztetné a gondnokság alatt álló érdekeit, a bíróság 
olyan személyt rendel gondnokul, aki a gondnokság ellátására az összes körülmény figyelembevéte-
lével alkalmasnak mutatkozik. 
(4) A gondnok rendelésénél az arra alkalmas személyek közül előnyben kell részesíteni a szülőket 
vagy a szülők által a haláluk esetére közokiratban vagy végrendeletben megnevezett személyt, hiá-
nyukban pedig azokat a hozzátartozókat, akik szükség esetén a személyes gondoskodásra is képe-
sek.  
(5) Ha gondnok az (1)-(4) bekezdésben foglaltak alapján nem rendelhető, a gondnokolt számára hi-
vatásos gondnokot kell rendelni. Hivatásos gondnok csak olyan büntetlen előéletű személy lehet, 
aki a törvényben meghatározott képesítési előírásoknak megfelel. Hivatásos gondnokul a fogyaté-
kosokkal, szenvedélybetegekkel vagy pszichiátriai betegekkel foglalkozó egyesület vagy alapítvány 
is kijelölhető. Ha a bíróság a gyámhatóság javaslatára jogi személyt jelöl ki gondnokul, a jogi sze-
mély köteles megnevezni azt a nagykorú személyt, aki a gondnoki teendők ellátásáért személyében 
felelős. 
(6) A hivatásos gondnok egyidejűleg legfeljebb húsz gondnokság alatt álló nagykorú személy szá-
mára láthat el gondnoki feladatokat. 
 
2:27. § [Többes és helyettes gondnokrendelés] 
 
(1) A gondnokolt részére több gondnok is rendelhető. Többes gondnokrendelésre kerülhet sor külö-
nösen, ha 
a) a gondnokság alá helyezett személy mindkét szülője vagy két közeli hozzátartozója közösen, 
azonos jogkörrel vállalja a gondnokságot, vagy 
b) a gondnokolt vagyonának kezelése, illetve egyes más ügyeinek intézése ezt indokolja. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a bíróság a gondnokok együttes kérelmére megha-
tározhatja feladatkörük pontos megosztását. 
(3) A távollevő vagy más okból akadályozott gondnok mellé a bíróság a gondnokolt részére szükség 
szerint helyettes gondnokot is rendelhet. A helyettes gondnok csak azonnali intézkedést igénylő 
ügyekben járhat el. 
 
2:28. § [A gondnok tevékenysége és kötelességei] 
 
(1) A gondnok a bíróság által meghatározott ügyben vagy ügycsoportban a gondnokság alá helye-
zett személy vagyonának kezelője, ha a bíróság a gondnokolt cselekvőképességét a vagyonáról való 
rendelkezésben korlátozta. 
(2) A gondnok indokolt esetben – vállalása esetén – a gondnokság alá helyezett gondozását is ellát-
ja. A gondnokolt halála esetén a gondnok kötelezettsége az elhunyt végtisztességének megadásáról 
való gondoskodás is. 
(3) A gondnok a gondnokolt érdekeinek megfelelően köteles eljárni. A gondnokoltat érintő dönté-
sek meghozatalánál a gondnok köteles a gondnokoltat megfelelő módon  meghallgatni, és a gond-
nokolt véleményét, akaratát megfelelő módon figyelembe véve eljárni. Ha a gondnokolt akaratnyil-
vánításra képtelen, a gondnok a gondnokolt korábbi nyilatkozatai, ezek hiányában a gondnokolt ér-
tékrendje, hite és világnézete figyelembevételével jár el.  
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2:29. § [A gondnok tevékenységének felügyelete] 
 
(1) A gondnok tevékenységét a gyámhatóság felügyeli. 
(2) A gondnok a működéséről és a gondnokolt állapotáról a gyámhatóság felhívására bármikor, 
egyébként az éves számadással együtt köteles beszámolni a gyámhatóságnak. 
(3) A gondnok köteles a gyámhatóság felhívására átadni a gondnokolt pénzét, értékpapírjait, vala-
mint értéktárgyait, ha azokat jogszabály szerint nem kell készen tartani. A gyámhatóságnak átadott 
vagyonnal való rendelkezéshez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. 
(4) A gondnokolt jogosult a gyámhatóság és a gondnok által a gondnok működéséről és a gondno-
kolt vagyonáról vezetett dokumentációba betekinteni és arról másolatot készíteni. 
 
2:30. § [Számadás a gondnok vagyonkezeléséről] 
 
(1) A gondnok a vagyon kezeléséről legalább évente köteles számadást adni a gyámhatóságnak. Ha 
a gondnok a gondnokolt közeli hozzátartozója, a gyámhatóság a rendes számadási kötelezettség alól 
felmentést adhat vagy egyszerűsített számadást engedélyezhet.  
(2) A hivatásos gondnok kivételével a gondnok nem köteles éves számadásra, ha a gondnokoltnak 
nincs vagyona és a munkaviszonyból származó jövedelmének, nyugdíjának és egyéb járadékának 
havi összege nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket. 
(3) A gyámhatóság a gondnokot a gondnokolt vagy megbízottja kérésére eseti számadás készítésére 
is kötelezheti. 
(4) A gyámhatóság a számadást véleményezés céljából megküldi a gondnokoltnak vagy a gondno-
kolt megbízott képviselőjének. 
 
2:31. § [A gondnokság alá helyezés indokoltságának felülvizsgálata] 
 
(1) A bíróságnak gondokság alá helyezésről rendelkező ítéletében rendelkeznie kell a kötelező fe-
lülvizsgálat iránti eljárás megindításának időpontjáról, mely nem lehet későbbi, mint az ítélet jog-
erőre emelkedésétől számított öt év.  
(2) A felülvizsgálati eljárást a gyámhatóságnak kell megindítania. A felülvizsgálati eljárás nem 
okozhat aránytalan sérelmet, megterhelést a gondnokolt életében és a gondnok tevékenységében. A 
kereseti kérelem a  gondnokság alá helyezés megszüntetésére, annak hatályban tartására, vagy a 
gondnokság alá helyezés hatályának módosítására irányulhat. 
(3) A gondnokság alá helyezés – (2) bekezdés szerinti – megszüntetéséről, módosításáról vagy 
fenntartásáról a bíróság 
a) a gondnokolt, 
b) a gondnokolt együttélő házastársa, bejegyzett élettársa, egyenesági rokona, testvére, 
c) a gondnok, 
d) a gyámhatóság, vagy 
e) az ügyész  
kérelme alapján dönt.  
(4) A gondnokság alá helyezés megszüntetésére, módosítására vagy fenntartására irányuló per meg-
indításának a kötelező felülvizsgálat időpontja előtt is helye van. 
 
2:32. § [A gondnok tisztségének megszűnése] 
 
(1) A bíróság megállapítja a gondnok tisztségének megszűnését, ha a gondnokolt vagy a gondnok 
meghalt.  
(2) A bíróság a gondnokot a gondnoki tisztség  alól felmenti, ha 
a) a gondnok a felmentését kéri, 
b) utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a gondnok kirendelésének is akadályát jelentette volna, 
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c) a gondnok a kötelezettségét nem teljesíti, vagy olyan cselekményt követ el, olyan magatartást ta-
núsít, amellyel a gondnokolt érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti. 
 

 IV. fejezet 
A belátási képesség hiánya miatti cselekvőképesség 

 
2:32. § [A belátási képesség hiánya miatti semmiség] 
 
(1) Semmis az a jognyilatkozat, amelynek  megtételekor a nyilatkozatot tevő ügyei viteléhez szük-
séges belátási képessége  hiányzik. 
(2) Végintézkedés kivételével nem semmis az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat, ha tartalmából 
és körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a jognyilatkozat megtétele egyébként is indokolt 
lett volna. 
 
 

V. fejezet 
A nagykorú személy döntéshozatalának támogatása 

Az előzetes jognyilatkozat 
 
2:33. § [Az előzetes jognyilatkozat fogalma, létrejötte] 
 
(1) Cselekvőképes nagykorú személy korlátozott cselekvőképessége illetve cselekvőképtelensége 
esetére – közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban  előzetes jognyilatkozatot 
tehet vagyoni és egyes személyi viszonyai rendezése érdekében.  
(2) A nagykorú személy az előzetes jognyilatkozatban különösen a következőkről rendelkezhet:  
a) meghatározott személyt támogatónak illetve gondnoknak kijelölhet vagy kizárhat a támogató 
személyként illetve gondnokként kirendelhető személyek közül; 
b) rendelkezhet bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezéséről, 
c) kiskorú gyermekei részére gyámot nevezhet meg vagy meghatározott személyt a gyámként ren-
delhető személyek köréből kizárhat,  
d) meghatalmazást adhat vagyona kezelésére és meghatározhatja annak módját. 
(3) Az előzetes jognyilatkozat érvényességének feltétele, hogy azt a külön törvényben foglaltak sze-
rint nyilvántartásba vegyék.  
 
2:34. § [Az előzetes jognyilatkozat joghatásai] 
 
(1) Az előzetes jognyilatkozattal ellentétes jognyilatkozat — a (2) bekezdésben foglalt eset kivéte-
lével — semmis. 
(2) A bíróság engedélyezheti az előzetes jognyilatkozattól való eltérést, ha a körülményekben utóbb 
olyan lényeges változás állt be, amelynek következtében a nyilatkozatban foglalt rendelkezés telje-
sítése a nyilatkozattevő érdekeit súlyosan sértené, vagy amelyek ismeretében a nyilatkozattevő nyi-
latkozatát nem tette volna meg. 
 
2:35. § [Az előzetes jognyilatkozat módosítása és visszavonása] 
 
(1) A cselekvőképes nagykorú személy előzetes jognyilatkozatát bármikor visszavonhatja, vagy – 
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzet magánokiratba foglalt jognyilatkozattal – módosíthatja. 
Ha a nagykorú személy újabb előzetes jognyilatkozatot tesz, korábbi, ellentétes tartalmú jognyilat-
kozatát visszavontnak kell tekinteni.  A korábbi előzetes jognyilatkozatnak az újabb jognyilatkozat 
rendelkezéseivel nem érintett rendelkezései hatályban maradnak. 
(2) Korlátozottan cselekvőképes személy előzetes jognyilatkozatát a gyámhatóság engedélyével 
módosíthatja. 
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(3) Az előzetes nyilatkozat módosítása illetve visszavonása jóhiszemű, ellenérték fejében jogot 
szerző harmadik személlyel szemben a változásnak a nyilvántartáson való átvezetésével válik hatá-
lyossá.  
 

A támogatott döntéshozatal 
 
2:36. § [A támogatott döntéshozatal] 
 
(1) A gyámhatóság – kérelmére – meghatározott ügycsoportok tekintetében vagy általános jelleggel 
támogatót rendel annak a nagykorú személynek, akinek belátási képessége idős kora illetve beteg-
sége folytán – tartósan vagy időszakonként – csökkent. Meghatározott ügycsoportok tekintetében 
támogató rendelhető ki olyan nagykorú személynek is, aki ügyei viteléhez szükséges alapvető isme-
retekkel nem rendelkezik. A támogató kirendelése a támogatott személy cselekvőképességét nem 
érinti.  
(2) Nem rendelhető ki támogató annak a nagykorú személynek, akinek tekintetében a cselekvőké-
pességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezés feltételei fennállnak. Ha a cselekvőképes-
séget korlátozó gondnokság alá helyezés feltételei meghatározott ügycsoportok tekintetében állnak 
fenn, a többi ügycsoport tekintetében támogató kirendelhető.  
(3) Támogatóként olyan nagykorú, cselekvőképes személyt kell kirendelni, aki a kirendeléssel érin-
tett ügycsoportba tartozó ügyek viteléhez szükséges alapvető ismeretekkel rendelkezik. Támogató-
ként elsősorban a támogatott személy által megjelölt személyt kell kirendelni. 
(4) Nem lehet támogatónak kirendelni azt,  
a) aki a kirendelést nem vállalja, illetve akinek a személye ellen a támogatott személy tiltakozik 
b) akinek kinevezése a támogatott személy érdekeinek veszélyeztetésével vagy sérelmével járna,  
c) aki maga is támogatott személy, vagy  
d) aki a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll. 
(5) A gyámhatóság a támogató kinevezéséről szóló határozatát nyilvántartásba vétel céljából meg-
küldi a külön törvényben meghatározott közhiteles nyilvántartás vezetésére jogosult hatóságnak.  
 
2:37. § [A támogató és a támogatott személy eljárása] 
 
(1)  A támogató jogosult a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor jelen lenni, közre-
működni, őt a jognyilatkozat megtétele kapcsán a szükséges tájékoztatással és tanácsokkal ellátni. 
Ha a jognyilatkozatot írásba foglalták, – bármelyik fél kérelmére – köteles közreműködésének té-
nyét az okiraton aláírásával vagy kézjegyével igazolni.   
(2) A támogató mellőzésével megtett jognyilatkozatot a támogatott személy hat hónapon belül meg-
támadhatja, kivéve azokat a jognyilatkozatokat, amelyeket érvényesen a korlátozottan cselekvőké-
pes vagy cselekvőképtelen személy is önállóan megtehet. 
  
2:38. § [A támogató és a támogatott személy közötti jogviszony megszűnése] 
 
(1) A gyámhatóság a támogatót a kirendelés alól felmenti, ha  
a) a támogató vagy a támogatott személy kezdeményezi,  
b) utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a támogató személy kinevezésének akadályát jelentette 
volna. 
(2) A támogatott döntéshozatal megszűnik:  
a) a támogatott személy halálával,  
b) határozott idejű kirendelés esetén a  határozatban foglalt határidő lejártával, vagy 
c) ha a támogatott személynek nincs más támogató személye, a támogató személy halálával vagy 
kirendelés alóli felmentésével 
d) a támogatott személy cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezésével.  
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(3) A gyámhatóság a kirendelés megszűntének tényét bejegyzi a nyilvántartásba. A támogató gond-
nok felmentése jóhiszemű, ellenérték fejében szerző harmadik személyekkel szemben a nyilvántar-
tásba való bejegyzéssel hatályosul. 
  

[A hivatásos támogató eljárása] 
 
2:39. § [A hivatásos támogató] 
 
(1) Ha a támogató kinevezésére a 2:36. § (4) bekezdés a) pontja miatt nincs lehetőség, a gyámható-
ság hivatásos támogatót rendel ki. 
(2) A hivatásos támogató eljárására a 2:37. §-ban foglaltak irányadóak; kinevezésére, tevékenysé-
gének felügyeletére, valamint felmentésére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a hivatásos 
gondnokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
 

[A cselekvőképességet korlátozó gondnokság] 
 
[2:22. § [A cselekvőképességet korlátozó gondnokság]] 
 
[(1) Korlátozottan cselekvőképes a nagykorú személy, ha a bíróság ilyen hatállyal, meghatá-
rozott ügyben vagy ügycsoportban gondnokság alá helyezi. 
(2) A cselekvőképességében korlátozott személy – a választójog kivételével – cselekvőképes 
mindazon ügyekben vagy ügycsoportokban, amelyekre nézve a bíróság a cselekvőképességét 
nem korlátozta.  
(3) Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, 
aki értelmi képessége, pszichés állapota vagy szenvedélybetegsége miatt, valamint az ebből 
eredő, a társadalmi részvételt akadályozó egyéb körülmények hatására a vagyoni vagy egyes 
személyi ügyeiben önállóan vagy segítséggel eljárni és döntéseket hozni nem képes, és a cse-
lekvőképesség korlátozásának elmaradása károsodás veszélyét idézné elő. 
(4) A cselekvőképesség korlátozására akkor kerülhet sor, ha a bíróság megítélése szerint más 
– cselekvőképességet nem korlátozó – rendelkezés az érintett személy károsodástól való meg-
óvása érdekében nem vezetne eredményre. A cselekvőképesség korlátozására irányuló hatá-
rozatnak összetett, – így orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatot is magában fogla-
ló – szakértői véleményen kell alapulnia.  
(5) Nem lehet a cselekvőképesség korlátozásának oka a személy kommunikációjának a mód-
ja.] 
 
... 
 

[A belátási képesség hiánya] 
 
[2:40. § [A belátási képesség hiánya miatti semmiség]] 
 
[(1) Semmis azon személy jognyilatkozata, aki a jognyilatkozat megtételekor olyan állapotban 
van, hogy ügyei viteléhez szükséges belátási képessége átmenetileg hiányzik. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy jognyilatkozatát – végintézkedése kivételével – nem lehet 
semmisnek tekinteni, ha tartalmából és körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a jog-
nyilatkozat megtétele egyébként is indokolt lett volna.]” 

 
 
 

 Indokolás a T/5949/274-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító indítványban 2 db 32. § szerepel. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 32. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Tóth Gyula képviselők 
-  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 16. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják: 
 
/(2) A nagykorú személy az előzetes jognyilatkozatban különösen a következőkről rendelkezhet:/ 
 
„a) meghatározhatja azt az egy vagy több személyt, aki a támogatott döntéshozatal [külön törvény-
ben megállapított] szabályai szerint támogatást nyújthat döntései meghozatalához,” 
 
 Indokolás a T/5949/48-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 33. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Tóth Gyula képviselők 
-  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 16. § (2) bekezdés d) pont módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/48-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 34. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 18. § (5) bekezdés a) pont módosítását javasolják: 
 
/(5) Nem lehet támogatónak kinevezni azt,/ 
 
„a) akinek a személye ellen a támogatott személy tiltakozik, illetve ennek hiányában is azt a sze-
mélyt, akinek kinevezése a támogatott személy érdekeinek [veszélyeztetésével vagy] sérelmével 
járna,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (53. sz. jav. - Második20.§(1)b)), pontjában foglal-
takkal. 
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 35. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 20. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják: 
 
/(1) A bíróság a támogató kinevezését visszavonja, ha/ 
 
„b) a támogató a támogatott és közte létrejött megállapodásból származó kötelezettségét [– a 
gyámhatóság megállapítása szerint –] nem teljesíti vagy olyan cselekményt követ el, illetve olyan 
magatartást tanúsít, amellyel a támogatott személy érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/50. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 36. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 20. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják: 
 
/(1) A bíróság a támogató kinevezését visszavonja, ha/ 
 
„b) a támogató a támogatott és közte létrejött megállapodásból származó kötelezettségét – a gyám-
hatóság megállapítása szerint – nem teljesíti vagy olyan cselekményt követ el, illetve olyan maga-
tartást tanúsít, amellyel a támogatott személy érdekeit súlyosan sérti [vagy veszélyezteti], vagy” 

 
 
 Indokolás a T/5949/53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 37. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 22. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Korlátozottan cselekvőképesnek kell tekinteni azt a nagykorú személyt, [ha] a bíróság ilyen ha-
tállyal[, meghatározott ügyben vagy ügycsoportban] gondnokság alá helyez[i].” 

 
 
 Indokolás a T/5949/271-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34. (53. sz. jav. - Második18.§(5)a)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (271-2. sz. jav. - Második9.§(1)), 21. (271-2. sz. jav. - Má-

sodik9.§(2)), 38. (271-4. sz. jav. - Második22.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 38. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 22. § (2) be-
kezdés helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„(2) [A cselekvőképességében korlátozott személy – a választójog kivételével – cselekvőképes 
mindazon ügyekben vagy ügycsoportokban, amelyekre nézve a bíróság a cselekvőképességét 
nem korlátozta.] A gondnokság alá helyezett személyt azon ügyek illetve ügycsoportok tekinteté-
ben kell korlátozottan cselekvőképesnek tekinteni, amelyekre a gondnokság hatálya - a bíróság ha-
tározata alapján – kiterjed.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/271-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 39. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 22. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) A cselekvőképesség korlátozására akkor kerülhet sor, ha a bíróság megítélése szerint más – 
cselekvőképességet nem korlátozó – rendelkezés az érintett személy károsodástól való megóvása 
érdekében nem vezetne eredményre. A cselekvőképesség korlátozására irányuló határozatnak ösz-
szetett, – így szükség szerint orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatot is magában fog-
laló – szakértői véleményen kell alapulnia.” 
 
 Indokolás a T/5949/239. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 40. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és dr. Kékesi Tibor képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 22. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) Nem lehet a cselekvőképesség korlátozásának oka a személy kommunikációjának [a] módja.” 
 
 Indokolás a T/5949/63. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (271-2. sz. jav. - Második9.§(1)), 21. (271-2. sz. jav. - Má-

sodik9.§(2)), 37. (271-4. sz. jav. - Második22.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 41. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Tóth Gyula képviselők 
-  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 23. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha a gondnokolt érdekeinek védelme, károsodástól való megóvása azonnali intézkedést tesz 
szükségessé, a gondnok a gondnokolt helyett és nevében eljárhat, jognyilatkozatot tehet azzal, hogy 
arról a gyámhatóságot haladéktalanul értesíteni köteles. A gyámhatóság az értesítés kézhezvételétől 
számított legkésőbb [nyolc] tizenöt napon belül felülvizsgálja a gondnok eljárását[;] a gondnokolt 
személyes, az akadálymentes kommunikáció elvein alapuló meghallgatását követően. A gyámható-
ság nem hagyhatja jóvá a gondnok eljárását, ha az intézkedés jellege nem indokolt azonnali beavat-
kozást, illetve, ha a gyámhatóság az (1) bekezdés szerinti vita esetén a gondnokolt javára dönt. [ha] 
Ha a gyámhatóság a gondnok eljárását nem hagyja jóvá, a gondnok jognyilatkozatának érvényte-
lenné nyilvánításáról is határoz.” 
 
 Indokolás a T/5949/49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 42. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Ko-
vács Szilvia képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 25. § c) pont módosítását java-
solják: 
 
/A korlátozottan cselekvőképes személy a korlátozással érintett ügyben vagy ügycsoportban is a 
gondnoka közreműködése nélkül/ 
 
„c) rendelkezik a munkaviszonyból, munkaviszony jellegű jogviszonyból, társadalombiztosítási, 
szociális és munkanélküli ellátásból származó jövedelme bíróság által meghatározott hányadával; e 
jövedelemrész erejéig kötelezettséget is vállalhat, [valamint]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (143. sz. jav. - Második25.§újd)), pontjában foglal-
takkal. 
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 43. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Ko-
vács Szilvia képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 25. § kiegészítését javasolják a 
következő új d) pont  felvételével: 
 
/A korlátozottan cselekvőképes személy a korlátozással érintett ügyben vagy ügycsoportban is a 
gondnoka közreműködése nélkül/ 
 
„d) jogosult közigazgatási szerv és bíróság előtti eljárásokban a gondnokával szembeni jogérvénye-
sítésre, perindításra, valamint” 

 
 
 Indokolás a T/5949/143. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 44. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 26. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új c) pont  felvételével: 
 
/(1) A gondnokolt és gondnoka jognyilatkozatainak érvényességéhez – ha a bíróság a cselekvőké-
pességet a gondnokolt vagyonával való rendelkezésében korlátozta – a gyámhatóság jóváhagyása 
szükséges, ha a jognyilatkozat/ 
 
„c) a gondnokolt idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélküli felelősség vállalására,” 
 
 Indokolás a T/5949/62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 45. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 28. § kiegészítését javasolják a következő új (4) 
bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Az ideiglenes gondnok a 2:35. §-ban megjelölt módon járhat el. Az ideiglenes gondnok kijelö-
lése nem érinti az ideiglenes gondnokság alatt álló személy cselekvőképességét.” 
 
 Indokolás a T/5949/51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (143. sz. jav. - Második25.§c)), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 46. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 29. § elhagyását 
javasolja: 
 
„[2:29. § [Relatív semmisség]] 
 
[(1) A korlátozott cselekvőképességen alapuló semmisségre csak annak érdekében lehet hivat-
kozni, akinek cselekvőképessége korlátozott. 
(2) Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik, és fe-
lelőssége alapján a szerződés teljesítésére is kötelezhető.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/273-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 47. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 30. § elhagyását 
javasolja: 
 
„[2:30. § [A korlátozottan cselekvőképes személy cselekvőképessé válása]] 
 
[Ha a korlátozottan cselekvőképes személy cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilat-
kozatának érvényességéről.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/273-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 48. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 31. § (1) be-
kezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A gondnokság alá helyezést/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (273-1. sz. jav. - Másodikúj9.§), 24. (273-1. sz. jav. - 

Másodikúj10.§), 47. (273-1. sz. jav. - Második30.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (273-1. sz. jav. - Másodikúj9.§), 24. (273-1. sz. jav. - 

Másodikúj10.§), 46. (273-1. sz. jav. - Második29.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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„a) a nagykorú személy együttélő házastársa, [bejegyzett élettársa,] egyenesági rokona, testvére,” 
 
/kérheti./ 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 49. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 33. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Gondnokul a gondnokság alá helyezett által megjelölt személyt vagy a gondnokság alá helye-
zés során megnevezett személyt, ha pedig ez nem lehetséges, úgy elsősorban a gondnokolttal együtt 
élő házastársat [vagy bejegyzett élettársat] kell rendelni. Ha ilyen személy nincs vagy a házastárs[, 
bejegyzett élettárs] gondnokul rendelése veszélyeztetné a gondnokság alatt álló érdekeit, a bíróság 
olyan személyt rendel gondnokul, aki a gondnokság ellátására az összes körülmény figyelembevéte-
lével alkalmasnak mutatkozik.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 50. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 38. § (3) be-
kezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(3) A gondnokság alá helyezés – (2) bekezdés szerinti – megszüntetéséről, módosításáról vagy 
fenntartásáról a bíróság/ 
 
„b) a gondnokolt együttélő házastársa, [bejegyzett élettársa,] egyenesági rokona, testvére,” 
 
/kérelme alapján dönt./ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 51. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és dr. Szabó Zoltán kép-
viselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 39. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A gondnoki tisztség megszűnik, illetve a bíróság a gondnokot tisztségéből felmenti, ha 
a) a gondnok a felmentését kéri, 
b) utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a gondnok kirendelésének is akadályát jelentette volna, 
c) a gondnok a kötelezettségét nem teljesíti, vagy olyan cselekményt követ el, olyan magatartást ta-
núsít, amellyel a gondnokolt érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti,[ vagy] 
d) más személy kirendelése jobban megfelel a gondnokolt érdekének, vagy 
e) a gondnok meghal.” 
 
 Indokolás a T/5949/142. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 52. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 40. §  
felvételével: 
 
„2:40. § [Az eseti gondnokság] 
 
(1) Ha a szülő, a gyám vagy a gondnok jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, ér-
dekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság eseti gondnokot rendel. 
 
(2) Eseti gondnokot kell rendelni akkor is, 
 
a) ha sürgősen kell intézkedni és a korlátozottan cselekvőképes személynek nincs törvényes képvi-
selője vagy annak személye nem állapítható meg, továbbá 
 
b) ha az ismeretlen, távollevő vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott személy jogainak 
megóvása érdekében szükséges. 
 
(3) Az eseti gondnok az ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a gyám, vagy a gondnok. 
 
(4) A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám és a gondnok jogköre nem terjed ki azokra az 
ügyekre, amelyek ellátására eseti gondnokot rendeltek.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/98-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 53. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 40. § cím módosítását javasolják: 
 
„2:40. § [A belátási képesség hiánya miatti [semmiség] semmisség]” 
 
 Indokolás a T/5949/226. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 54. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 41. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A jogi személy jogképessége - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kiterjed mindazokra a jo-
gokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek.” 
 
 Indokolás a T/5949/275. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 55. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 41. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A jogi személy jogképessége – ha törvény eltérően nem rendelkezik – nyilvántartásba vételétől 
a nyilvántartásból való törléséig tart. Jogi személyt jogszabály is keletkeztethet. Ebben az esetben a 
jogi személy jogképességét a törvény hatálybalépésével nyeri el, megszűnéséről jogszabálynak kell 
rendelkeznie.” 
 
 Indokolás a T/5949/99. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 56. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 41. § kiegészítését javasolják a következő új 
(4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A jogi személynek a tagjaitól, illetve alapítóitól elkülönült jogalanyiságára nem hivatkozhat a 
jogi személy tagja vagy alapítója, ha ezzel joggal való visszaélést követne el.” 
 
 Indokolás a T/5949/100. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 57. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 41. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvéte-
lével: 
 
„(4) A jogi személynek a tagjaitól, illetve alapítóitól elkülönült jogalanyiságára nem hivatkozhat a 
jogi személy tagja, részvényese vagy alapítója, ha ezzel joggal való visszaélést követne el.” 
 
 Indokolás a T/5949/168. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 58. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 41. § kiegészítését javasolják a következő új 
(5) bekezdés  felvételével: 
 
„(5) A jogi személy tevékenységi körében eljáró tag, alkalmazott magatartása a jogi személy eljárá-
sának minősül.” 
 
 Indokolás a T/5949/245. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 59. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 42. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„2:42. § [A jogi személy [alap]típusai, a jogi személy alapításának szabadsága] 
 
(1) A jogi személyek [alap]típusait[,] valamint az egyes jogi személy típusok létesítésére, szerveze-
tére, működésére és megszüntetésére vonatkozó alapvető szabályokat törvény állapítja meg. E sza-
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bályoktól eltérésnek annyiban van helye, amennyiben azt a jogi személy típusára irányadó törvény 
megengedi. 
 
(2) A jogi személy [alap]típusai[:] különösen a [jogi személy gazdasági társaságok] részvénytár-
saság, a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés, az egyesület, a párt, a szakszer-
vezet, az alapítvány, a költségvetési szerv, valamint a helyi önkormányzat és a köztestület. A helyi 
önkormányzatra, a köztestületre, [az egyesületre] és a költségvetési szervre az [ebben a] e címben 
foglalt rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha törvény kifejezetten így rendelkezik. 
 
(3) A jogi személyek – a jogi személy típusára irányadó törvény keretei között – szabadon alapítha-
tók. A jogi személy alapításáról létesítő okiratot kell kiállítani. Ha a jogi személy alapítását törvény 
rendeli el, a létesítő okirat az alapítást elrendelő törvénybe foglalható. 
 
(4) A létesítő okiratban meg kell határozni a jogi személy nevét, székhelyét, célját és fő tevékeny-
ségét, továbbá rendelkezni kell a jogi személy vagyonáról valamint a jogi személynek a tagoktól il-
letve az alapítóktól elkülönült szervezetéről. 
 
[(4)] (5) A létesítő okirat alapján a jogi személyt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nyilván-
tartásba kell venni. A nyilvántartásba vétel csak akkor tagadható meg, ha az alapítás - a létesítő ok-
iratból kitűnően -  nem felel meg [a létesítő okiratban vagy] a törvényben foglalt rendelkezések-
nek.” 
 
 Indokolás a T/5949/276-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 60. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 42. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A jogi személy alaptípusai: a jogi személy gazdasági társaság[ok], a szövetkezet, az egyesülés, 
az egyesület, [a párt, a szakszervezet, ]az alapítvány, a költségvetési szerv, valamint a helyi ön-
kormányzat és a köztestület. A helyi önkormányzatra, a köztestületre, az egyesületre és a költségve-
tési szervre az ebben a címben foglalt rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha törvény kifeje-
zetten így rendelkezik.” 
 
 Indokolás a T/5949/169. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 61. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 43. § helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
„2:43. § [[A jogi személy neve]] 
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[(1) A jogi személy nevének – ha törvény eltérő követelményt nem támaszt – olyan mértékben 
kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett hasonló működési körben és azonos terüle-
ten tevékenykedő más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető. Ha 
több jogi személy nyilvántartásba vételét kérik azonos vagy összetéveszthető név alatt, a név 
viselésének joga azt illeti meg, aki kérelmét elsőként nyújtotta be. 
(2) A jogi személy neve nem kelthet a valósággal ellentétes látszatot. A jogi személy típusára 
vonatkozó elnevezést a jogi személy nevében fel kell tüntetni. 
(3) A jogi személy nevében – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a jogi személy típusát, ha 
pedig a név a jogi személy tevékenységét is tartalmazza, akkor a tevékenységet is magyar 
nyelven, a magyar helyesírás követelményeinek megfelelően kell feltüntetni.] 
 
[A jogi személy létesítése] 
 
(1) A jogi személyt létesítő okiratban fel kell tüntetni mindazt, amit a jogi személy típusára irány-
adó törvény előír. 
(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a létesítő okiratban fel kell tüntetni 
a) a jogi személy nevét, székhelyét, célját vagy főtevékenységét, 
b) a jogi személyt létesítő jogalany vagy jogalanyok nevét és székhelyét (lakóhelyét), 
c) a jogi személy vagyonát, annak értékét, továbbá e vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és 
idejét, 
d) a jogi személy első képviselőjének, illetve képviseleti és ügyintéző szervei első tagjainak nevét 
és lakóhelyét (székhelyét). 
(3) A jogi személyt létesítő jogalanyok a létesítő okiratban egyéb kérdésekről is rendelkezhetnek, a 
létesítő okirat tartalmát a törvények keretei között szabadon határozhatják meg.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 62. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 44. § helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
„2:44. § [[A jogi személy létesítése]] 
 
[(1) A jogi személyt létesítő okiratban fel kell tüntetni mindazt, amit a jogi személy típusára 
irányadó törvény előír. 
(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a létesítő okiratban fel kell tüntetni 
a) a jogi személy nevét, székhelyét, célját vagy főtevékenységét, 
b) a jogi személyt létesítő jogalany vagy jogalanyok nevét és székhelyét (lakóhelyét), 
c) a jogi személy vagyonát, annak értékét, továbbá e vagyon rendelkezésre bocsátásának mód-
ját és idejét, 
d) a jogi személy első képviselőjének, illetve képviseleti és ügyintéző szervei első tagjainak ne-
vét és lakóhelyét (székhelyét). 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (276-2. sz. jav. - Második44.§), pontjában foglal-
takkal. 
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(3) A jogi személyt létesítő jogalanyok a létesítő okiratban egyéb kérdésekről is rendelkezhet-
nek, a létesítő okirat tartalmát a törvények keretei között szabadon határozhatják meg.] 
 
[A jogi személy neve] 
 
(1) A jogi személy nevének – ha törvény eltérő követelményt nem támaszt – olyan mértékben kell 
különböznie a korábban nyilvántartásba vett hasonló működési körben és azonos területen tevé-
kenykedő más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető. Ha több jogi 
személy nyilvántartásba vételét kérik azonos vagy összetéveszthető név alatt, a név viselésének joga 
azt illeti meg, aki kérelmét elsőként nyújtotta be. 
(2) A jogi személy neve nem kelthet a valósággal ellentétes látszatot. A jogi személy típusára vo-
natkozó elnevezést a jogi személy nevében fel kell tüntetni. 
(3) A jogi személy nevében – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a jogi személy típusát, ha pe-
dig a név a jogi személy tevékenységét is tartalmazza, akkor a tevékenységet is magyar nyelven, a 
magyar helyesírás követelményeinek megfelelően kell feltüntetni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 63. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 45. §  felvételével: 
 
„2:45.§ [A jogi személy vagyona ] 
 
(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a jogi személy alapítója vagy tagja a jogi személy részére 
köteles - a működéséhez szükséges - vagyoni értékű szolgáltatást teljesíteni. 
(2) Ha törvény a vagyoni értékű szolgáltatásának kötelezettségét kizárja, jogi személy tartozásaiért 
a tagsággal rendelkező jogi személy tagja illetve a tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jo-
gok gyakorlója korlátlanul köteles helytállni. Ha a helytállási kötelezettség több személyt terhel, kö-
telezettségük egyetemleges. 
(3) A jogi személy részére nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató alapító (tag) a hozzájárulás telje-
sítésétől számított öt éven át helytállni tartozik a jogi személlyel szemben azért, hogy a létesítő ok-
iratban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásának az átruházás idején fenn-
álló értékét.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (276-2. sz. jav. - Második43.§), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (276-3. sz. jav. - Másodikúj46.§), pontjában foglal-
takkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 64. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 45. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„[2:45.]2:49. § [A jogi személy nyilvántartásba vétele] 
 
(2) A nyilvántartásba – elektronikus úton is – bárki ingyenesen betekinthet, a nyilvántartott adatok-
ról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot illetve kivonatot kérhet.” 
 
 Indokolás a T/5949/276-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 65. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 46. §  felvételével: 
 
„2:46. § [Helytállás a jogi személy tartozásaiért] 
 
A jogi személy kötelezettségeiért saját  vagyonával felel. A iogi személy alakítója (tagja) a jogi 
személy tartozásaiért — ha törvény eltérően nem rendelkezik — nem felel.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 66. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 46. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„[2:46.] 2:47. § [A jogi személy szervezete, képviselete[, felelőssége]] 
 
(1) [A jogi személy típusára irányadó törvényben rendelkezni kell a jogi személy döntéshoza-
talra jogosult szerveiről. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (276-3. sz. jav. - Másodikúj45.§), pontjában foglal-
takkal. 
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(2)] A [jogi személy törvényes képviseletét a] létesítő okiratban  meg kell határozni a jogi személy 
képviseletét ellátó szervet (testületet, személyt), a képviselet módját és terjedelmét [meghatározott 
személy (személyek, szerv) látja el]. A jogi személy [képviselője] törvényes képviseletét ellátó 
szerv képviseleti jogának korlátozása jóhiszemű harmadik személyekkel szemben – törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – [nem hatályos] hatálytalan, kivéve, ha azt a nyilvántartásba bejegyezték. 
 
(2) A létesítő okiratban meg kell határozni a jogi személy döntéshozatalra és ügyvezetésre jogosult 
szerveit, azok hatáskörét és működésének alapvető szabályait. Törvény meghatározhatja azokat az 
ügyköröket, amelyek tekintetében az alapítói illetve tagsági jogok jogosultjainak összességéből lét-
rehozott szerv jogosult a döntéshozatalra. A létesítő okirat módosítására és a jogi személy megszün-
tetésére vonatkozó döntések meghozatalára az alakítói illetve tagsági jogok jogosultjainak összessé-
géből létrehozott szerv jogosult. 
 
(3) [A jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával felel. A jogi személy alapítója (alapítói), 
vagy tagja (tagjai) törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogi személy tartozásaiért nem fe-
lelnek.] A létesítő okirat a jogi személy ügyvezetésének ellen őrzésére külön ellenőrző szervet hoz-
hat létre. Törvény az ellenőrző szerv létrehozását kötelezővé teheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/276-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 67. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 46. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvéte-
lével: 
 
„(4) A jogi személy feladat- és hatáskörében, illetve tevékenységi körében eljáró természetes sze-
mély (alkalmazott, tag, vezető tisztségviselő) magatartása a jogi személy eljárásának minősül, és az 
ennek során okozott sérelemért harmadik személyekkel szemben – törvény eltérő rendelkezése hiá-
nyában – a jogi személy tartozik felelősséggel.” 
 
 Indokolás a T/5949/32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 68. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 48. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„2:48. § [A jogi személy megszűnése] 
 
(1) A jogi személy általános jogutódlással vagy általános jogutód nélkül, a nyilvántartásból való tör-
léssel a jövőre nézve szűnik meg. 
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(2) Az általános jogutód nélkül megszűnt jogi személy jogai a nyilvántartásból való törléssel az ál-
lamra szállnak. Az állam az általános jogutód nélkül megszűnt jogi személy kötelezettségeiért a rá 
szállt vagyon erejéig felel. 
 
[(2)] (3) A jogi személy megszűnésének eseteit és módját a jogi személy típusára irányadó tör-
vény[ek] határozz[ák]a meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/276-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 69. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 48. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvéte-
lével: 
 
„(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy – hitelezőinek kielégítése után fennmaradt– vagyona, 
ide értve a vagyonnal kapcsolatos jogosultságok érvényesítésére irányuló jogot is, törvény eltérő 
rendelkezése hiányában a jogi személy alapítóját (tagját) illeti meg olyan arányban, amilyen arány-
ban a vagyonból – annak felosztása során – részesedik, részesedésre vonatkozó rendelkezés hiányá-
ban pedig olyan arányban, amilyen arányban a jogi személy javára vagyont szolgáltatott.” 
 
 Indokolás a T/5949/31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 70. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 49. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az állam [– a vagyoni jogviszonyok alanyaként – ] a polgári jogviszonyokban jogi személy-
ként vehet részt.” 
 
 Indokolás a T/5949/102. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 71. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 3. címben a 2:50-2:55. §  
felvételével: 
 

„3. cím 
Az egyesület 
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2:50. § [Az egyesület fogalma és célja] 
 
(1) Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az 
alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának eléré-
sére szervezi tagjai tevékenységét. 
(2) Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell az egyesület nevéről, céljáról és székhelyéről, va-
lamint szervezetéről. 
 
2:51. §  [Az egyesületek nyilvántartása ] 
 
(1) Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vételre irányuló 
kérelem elektronikus úton is előterjeszthető, ebben az esetben a bíróság a kérelemről – jogszabály-
ban meghatározott módon – elektronikus nyilvántartásba vételi eljárás keretében határoz. 
(2) A bíróság az egyesület adatait számítógépen rögzíti. A nyilvántartás tartalmazza az egyesület 
nevének, székhelyének, céljának, képviselőjének nevét, lakóhelyét és – ha ilyennel rendelkezik – 
internetes elérhetőségét. A nyilvántartásban fel kell tüntetni továbbá, ha az egyesület – alapszabálya 
szerint – üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére is jogosult. 
(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a nyilvántartás fennálló és törölt adatai, valamint a bí-
rósághoz benyújtott iratok – ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is – nyilvánosak, 
azokat bárki ingyenesen – személyesen vagy elektronikus nyomtatvány igénybevételével elektroni-
kus úton – megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet.  
 
2:52. §  [Az egyesület gazdálkodása és felelőssége] 
 
(1) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. Egyesület elsődlegesen gazdasági tevékeny-
ség folytatására nem alapítható. 
(2) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok — a tagdíj megfizetésén túl — az 
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
(3) Az egyesület más jogalanynak nem lehet korlátlan felelősségű tagja. 
 
2:53. §  [Az egyesület üzletszerű gazdasági tevékenysége ] 
 
Az alapszabály az egyesület célja megvalósításának elősegítése érdekében az egyesületet üzletszerű 
gazdasági tevékenység folytatására is feljogosíthatja, az egyesület által folytatott ilyen tevékenység 
azonban az egyesület céljának megvalósítását nem veszélyeztetheti. Semmis az alapszabály azon 
rendelkezése, amely alapján az üzletszerű gazdasági tevékenység eredménye a tagok, vagy hozzá-
tartozóik részére — az egyesület működése során — kifizetésre, felosztásra kerül. 
 
2 :54. § [Az egyesület megszűnése] 
 
(1) Az egyesület megszűnik, ha 
a) feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja; 
b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 
(2) Az egyesület általános jogutód nélküli megszűnésének esetén — ha az egyesület üzletszerű gaz-
dasági tevékenységet nem folytat — a külön törvényben meghatározott egyszerűsített követelésren-
dezési eljárás lefolytatására kerül sor. 
(3) Üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató egyesület általános jogutód nélkül történő megszű-
nése esetén a vállalkozásokra irányadó, külön törvényben foglaltak szerinti eljárás lefolytatására ke-
rül sor. 
 
2:55. § [Az egyesület és a társadalmi szervezet] 
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Az egyesülési jog alapján létrehozott társadalmi szervezetekre a törvény alkalmazásakor az egyesü-
letre vonatkozó szabályok az irányadók.” 
 
 Indokolás a T/5949/152. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 72. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 50. §  felvételével: 
 
„(1) A jogi személy nyilvántartásba vételét és a nyilvántartásba-vétel közzétételét a jogi személy lé-
tesítő okiratban megjelölt képviselője a törvényben megjelölt határidőn belül írásban kéri a nyilván-
tartó bíróságtól. A kérelem benyújtásának elmulasztásából vagy késedelméből illetve a hiányos 
vagy hibás bejelentésből eredő károkért a képviselő az alapítókkal szemben korlátlanul felel. Ha a 
kérelem benyújtására a jogi személy több képviselője jogosult, a képviselők felelőssége egyetemle-
ges. 
(2) A jogi személyek nyilvántartásába a jogi személyre vonatkozó, jogszabályban meghatározott 
jog, adat és tény jegyezhető be. 
(3) A nyilvántartásba különösen az alábbiakat kell bejegyezni: 
a) a jogi személy nevét és székhelyét; 
b) a jogi személy képviselőjének nevét és lakóhelyét, a képviselet módját; 
c) a jogi személy célját vagy tevékenységi körét; 
d) ha törvény eltérően nem rendelkezik, a jogi személy rendelkezésre bocsátott vagyon pénzbeni ér-
tékét.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 73. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 50. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Természetes személy[,] és jogi személy [és jogi személyiség nélküli jogalany] az alapító ok-
iratban meghatározott célra alapítványt hozhat létre. Az alapító okiratban az alapítvány javára, cél-
jának megvalósításához vagyont kell rendelni; az alapítvány javára rendelt vagyont az alapító az 
alapítvány működése során nem vonhatja el, nem követelheti vissza.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (276-5. sz. jav. - Másodikúj51.§), 76. (276-5. sz. jav. - 

Másodikúj52.§), 77. (276-5. sz. jav. - Másodikúj53.§), 78. (276-5. sz. jav. - Másodikúj54.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 74. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi István 
képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 50. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli jogalany tartós, közérdekű, az 
alapító okiratban meghatározott célra alapítványt hozhat létre. Az alapító okiratban az alapítvány 
javára, céljának megvalósításához vagyont kell rendelni; az alapítvány javára rendelt vagyont az 
alapító az alapítvány működése során nem vonhatja el, nem követelheti vissza.” 
 
 Indokolás a T/5949/103. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 75. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új51. §  felvételével: 
 
„2:51.§ [A nyilvántartás közhitelessége] 
 
(1) A nyilvántartás a nyilvántartásba bejegyzett jogok, tények és adatok (a továbbiakban együtt: 
nyilvántartott adatok) fennállását hitelesen tanúsítja. A nyilvántartott adatokról — ellenkező bizo-
nyításig — vélelmezni kell, hogy a valóságnak megfelelnek. A törvényes előírásoknak megfelelő 
közzétételt követően senki sem hivatkozhat arra, hogy a nyilvántartott adatokról nem tudott. 
(2) A jogi személy nem hivatkozhat arra, hogy a nyilvántartott adatok a valóságnak nem felelnek 
meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy a nyilvántartott adatokra jogot alapító vagy az azokban bízva el-
lenérték fejében jogot szerző személy a nyilvántartott adatok valótlanságáról tudott vagy arról — 
kellő gondossággal eljárva — tudnia kellett.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (10. sz. jav. - Második73.§új (2)), 103. (10. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész74.§(2)), 401. (10. sz. jav. - Negyedik156.§(1)), 447. (10. sz. jav. - Ötödik19.§(1)), 538. (10. sz. jav. - Ötödik100.§), 
754. (10. sz. jav. - Ötödik458.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (276-5. sz. jav. - Másodikúj50.§), 76. (276-5. sz. jav. - 

Másodikúj52.§), 77. (276-5. sz. jav. - Másodikúj53.§), 78. (276-5. sz. jav. - Másodikúj54.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 76. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 52. §  felvételével: 
 
„2:52.§ [A létesítő okirat érvénytelensége] 
 
(1) A jogi személy létesítő okiratának érvénytelenségére a jogi személy nyilvántartásba vételéig — 
törvény eltérő rendelkezése hiányában — a szerződések érvénytelenségének szabályait kell megfe-
lelően alkalmazni. 
(2) A jogi személy nyilvántartásba-vételét követően a jogi személy létesítő okiratának érvénytelen-
ségére csak a törvény által megjelölt okból lehet hivatkozni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 77. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 53. §  felvételével: 
 
„2:53.§ [A jogi személy működése a nyilvántartásba vételt megelőzően] 
 
(1) Törvény, illetve a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a létesítendő jogi személy - a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásától a nyilvántartásba - vételig - bejegyzés alatt álló 
jogi személyként jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. 
(2) A bejegyzés alatt álló jogi személyre a létesítendő jogi személyre vonatkozó rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy 
a) a létesítő okirat nem módosítható, kivéve, ha ezzel a nyilvántartást vezető bíróság hiánypótlásra 
történő felhívását teljesítik; 
b) a jogi személy megszűnése nem határozható el; 
c) hatósági engedélyhez kötött tevékenység nem végezhető.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (276-5. sz. jav. - Másodikúj50.§), 75. (276-5. sz. jav. - 

Másodikúj51.§), 77. (276-5. sz. jav. - Másodikúj53.§), 78. (276-5. sz. jav. - Másodikúj54.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (276-5. sz. jav. - Másodikúj50.§), 75. (276-5. sz. jav. - 

Másodikúj51.§), 76. (276-5. sz. jav. - Másodikúj52.§), 78. (276-5. sz. jav. - Másodikúj54.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 78. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 54. §  felvételével: 
 
„2:54.§ [Helytállás a létre nem jött jogi személy tartozásaiért] 
 
(1) Ha a jogi személy nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a bíróság elutasítja, vagy ha a bíróság a 
jogi személy létesítő okiratának érvénytelenségét állapította meg, a bejegyzés alatt álló jogi személy 
működését — törvény eltérő rendelékezése hiányában —  meg kell szüntetni. A létre nem jött jogi 
személy jogai és kötelezettségei —  törvény eltérő rendelkezése hiányában — az alapítót —  több 
alapító esetén az alapítókat egyetemlegesen, egymás közti viszonyukban a vagyon rendelkezésre 
bocsátásának arányában — jogosítják illetve kötelezik. 
(2) Ha a létesítő okirat a bejegyzés alatt álló jogi személyként való működést kizárta, a jogi személy 
nevében a nyilvántartásába-vételt megelőzően vállalt kötelezettségekért — a rosszhiszemű álképvi-
selőre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával — a képviselő köteles helytállni.  A képvise-
lő helytállási kötelezettségének teljesítéséért az alapító kezesként felel.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/276-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 79. Balog Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 53. § (1) bekezdés d) 
pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Az alapítvány alapító okiratában meg kell határozni:/ 
 
„d) az alapítvány javára rendelt vagyon mértékét, kezelésének, felhasználásának módját;  a 2:54. § 
(2) bekezdés szerinti, alaptőkével rendelkező alapítvány esetén az alapkezelési politikát,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (276-5. sz. jav. - Másodikúj50.§), 75. (276-5. sz. jav. - 

Másodikúj51.§), 76. (276-5. sz. jav. - Másodikúj52.§), 77. (276-5. sz. jav. - Másodikúj53.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (146. sz. jav. - Második53.§(2)b)), 81. (146. sz. jav. - Má-

sodik53.§(2)c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 80. Balog Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 53. § (2) bekezdés b) 
pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Az alapítvány alapító okirata szükség szerint rendelkezik:/ 
 
„b) az alapító számára fenntartott jogokról és az alapító számára fenntartható jogok gyakorlására 
más személy beleértve a kezelő szerv (kuratórium) kijelöléséről,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 81. Balog Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 53. § (2) bekezdés c) 
pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Az alapítvány alapító okirata szükség szerint rendelkezik:/ 
 
„c) az alapítványnak üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére való feljogosításáról, a 2:54. § (2) 
bekezdés szerinti alapítvány esetén az alapkezelési szabályokról,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/146. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 82. Balog Zoltán képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 54. § módosítását ja-
vasolja: 
 
„2:54. § [Az alapítvány vagyona] 
 
(1) [Az alapítvány javára rendelt és] Nyílt alapítvány javára a működése megkezdéséhez, zárt 
alapítvány [esetén] javára pedig az alapítványi cél megvalósításához[,] szükséges vagyont kell ren-
delni. [– a] A pénzbeli juttatást az e célra nyitott bankszámlán, a nem pénzbeli juttatást pedig az 
alapító okiratban meghatározott módon [–] az alapítvány rendelkezésére kell bocsátani. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (146. sz. jav. - Második53.§(1)d)), 81. (146. sz. jav. - Má-

sodik53.§(2)c)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (146. sz. jav. - Második53.§(1)d)), 80. (146. sz. jav. - Má-

sodik53.§(2)b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt követelményeken túlmenő feltételeket is teljesíteni kell, ha meghatá-
rozott cél megvalósítására rendelt alapítvány vonatkozásában törvény előírja az alapításhoz szüksé-
ges vagyon legkisebb összegét, valamint megállapítja a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját 
és felhasználásának feltételeit. 
 
[(2)] (3) Ha az alapító okirat az alapítványt üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására is feljo-
gosítja, a működés megkezdéséhez szükséges, az alapítvány javára rendelt vagyon nem lehet keve-
sebb a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a korlátolt felelősségű társaság alapításához 
előírt jegyzett tőke minimumánál. 
 
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti, alaptőkével rendelkező alapítvány alapítója az alapító okiratban 
meghatározott határidőn belül a vagyoni hozzájárulást nem ruházza át az alapítványra, a kuratórium 
az alapítót megfelelő határidő tűzésével kötelezettségének teljesítésére szólítja fel. A határidő ered-
ménytelen elteltét követően a nyilvántartó bíróság – a kuratórium bejelentése alapján – az alapítói 
jogok gyakorlását felfüggesztheti. 
 
[(3)] (5) A vagyonnak az alapítvány rendelkezésére bocsátását a nyilvántartásba vételi eljárás során 
erre alkalmas okirattal igazolni kell.” 
 
 Indokolás a T/5949/145. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 83. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 54. § módosítását javasolják: 
 
„2:54. § [Az alapítvány vagyona] 
 
(1) [Az] Nyílt alapítvány javára [rendelt és] a működése megkezdéséhez, zárt alapítvány [esetén] 
javára pedig az alapítványi cél megvalósításához[,] szükséges vagyont kell rendelni. [– a] A pénz-
beli juttatást az e célra nyitott bankszámlán, a nem pénzbeli juttatást pedig az alapító okiratban 
meghatározott módon [–] az alapítvány rendelkezésére kell bocsátani. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt követelményeken túlmenő feltételeket is teljesíteni kell, ha meghatá-
rozott cél megvalósítására rendelt alapítvány vonatkozásában törvény előírja az alapításhoz szüksé-
ges vagyon legkisebb összegét, valamint megállapítja a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját 
és felhasználásának feltételeit. 
 
[(2)] (3) Ha az alapító okirat az alapítványt üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására is feljo-
gosítja, [a működés megkezdéséhez szükséges,] az alapítvány javára rendelt vagyon nem lehet ke-
vesebb a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a korlátolt felelősségű társaság alapításához 
előírt jegyzett tőke minimumánál. 
 
[(3)] (4) A vagyonnak az alapítvány rendelkezésére bocsátását a nyilvántartásba vételi eljárás során 
erre alkalmas okirattal igazolni kell.” 
 
 Indokolás a T/5949/149. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 84. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 55. §  felvételével: 
 
„2:55.§ [A jogi személy törvényes működésének bírósági felügyelete] 
 
(1) A jogi személy törvényes működését — a jogi személy típusára irányadó törvény által meghatá-
rozott szabályok szerint — a bíróság felügyeli. 
 
(2) A jogi személy legfőbb döntéshozatali szerve által hozott határozatok — a jogi személy típusára 
irányadó törvény által meghatározott szabályok szerint — bíróság előtt megtámadhatók.” 
 
 Indokolás a T/5949/276-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 85. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 56. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy ha a cél elérése végleg lehetetlenné vált, vagy 
nem vált ugyan lehetetlenné, de megvalósítása a körülmények lényeges változása folytán okszerűt-
len lenne az alapító az alapító okiratban új célt határozhat meg, feltéve, hogy az alapítvány az új cél 
megvalósításának elkezdéséhez – zárt alapítvány esetén a megvalósításhoz – elegendő vagyonnal 
rendelkezik.” 
 
 Indokolás a T/5949/54. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 86. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 59. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az alapítványt az annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság 
az alapító kérelme alapján veszi nyilvántartásba. A bíróság a nyilvántartásba vételről nemperes eljá-
rásban határoz, és határozatát az ügyészségnek is kézbesíti. A nyilvántartásba vételre irányuló kére-
lem elektronikus úton is előterjeszthető, ebben az esetben a bíróság a kérelemről – [jogszabályban] 
külön törvényben meghatározott módon – elektronikus nyilvántartásba vételi eljárás keretében hatá-
roz.” 



- 48 - 

 
 Indokolás a T/5949/333-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság 
- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 87. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 61. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) Az alapítvány kezelője és a kuratórium tagjai, valamint – a (3) bekezdés szerinti céllal létesített 
alapítvány kivételével – ezek hozzátartozói az alapítvány kedvezményezettjei nem lehetnek; az ala-
pító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.” 
 
 Indokolás a T/5949/55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 88. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 61. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés  felvéte-
lével: 
 
„(5) A kedvezményezett a neki  járó szolgáltatásra az alapítvánnyal szemben akkor támaszthat 
igényt, ha 
 
a) az alapító okirat a kedvezményezett személyét, a neki járó szolgáltatást és a teljesítés időpontját a 
teljesítéshez szükséges módon meghatározta, vagy 
b) az alapítvány kezelője a kedvezményezett részére járó szolgáltatásról döntött, és döntését a ked-
vezményezettel közölte.” 
 
 Indokolás a T/5949/154. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 89. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 62. § módosítását javasolják: 
 
„(1) Alapítványhoz csatlakozni a nyilvántartásba vett alapítvány javára szolgáltatott vagyoni értékű 
hozzájárulással lehet[, ideértve]; a személyes szolgáltatás nyújtására, munka végzésére vonatkozó 
kötelezettségvállalás[t is] csak akkor minősül csatlakozásnak, ha az alapító okirat így rendelkezik. 
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(2) [Ha az alapító okirat az alapítványhoz való csatlakozást megengedi (nyílt alapítvány), az] 
Nyílt alapítványhoz – az alapító okiratban meghatározott feltételek mellett – bárki csatlakozhat, [el-
lenkező esetben (zárt alapítvány)] zárt alapítvány esetén a csatlakozás kizárt.” 
 
 Indokolás a T/5949/136. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 90. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 64. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az alapító az alapító okiratban az alapítói jogok gyakorlására maga helyett más személyt is ki-
jelölhet, a kijelölés hatályát meghatározott időtartam elteltéhez vagy feltétel bekövetkezéséhez is 
kötheti. Az alapítói jogok gyakorlására az alapítvány kuratóriuma is kijelölhető.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/56-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 91. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 64. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyt (kuratóriumot) – ha [ennek] a kijelölés hatálya 
beállt – az alapítvány alapítójának kell tekinteni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/56-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 91. (56-1. sz. jav. - Második64.§(2)), 92. (56-1. sz. jav. - Má-

sodik64.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (56-1. sz. jav. - Második64.§(1)), 92. (56-1. sz. jav. - Má-

sodik64.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 92. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 64. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A kuratóriumnak az alapítói jogok gyakorlására való kijelölését az alapító csak abban az eset-
ben vonhatja vissza, ha e jogát fenntartotta, és a kijelölt [személy] kuratórium [magatartása] az 
alapítvány cél szerinti működését veszélyezteti. A kijelölés visszavonását követően az alapítói jo-
gokat az alapító vagy az általa kijelölt személy gyakorolja. Ha az alapító által kijelölt személy az 
alapítói jogok gyakorlására tartósan vagy véglegesen képtelenné válik, az alapító ismét gyakorolhat-
ja az (1) bekezdés szerinti kijelölési jogát [ismételten gyakorolhatja].” 

 
 
 Indokolás a T/5949/56-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 93. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 64. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) [Az alapító vagy az alapító jogainak gyakorlására kijelölt más személy hiányában – az 
alapítvány kezelője vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján – az alapítói jogo-
sultságok a bíróságot illetik meg.] A kuratórium és tagjai kijelölése vagy kijelölésének visszavo-
nása kivételével azokat az alapítói jogokat, amelyeket az alapító a maga számára nem tartott fenn, 
az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölés nélkül is a kuratórium gyakorolja, ha az alapítói 
jogok gyakorlására az alapító más személyt nem jelölt ki.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/56-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 94. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 64. § kiegészítését javasolják a következő új (6) 
bekezdés  felvételével: 
 
„(6) Ha az alapító jogait a maga számára fenntartó alapító vagy e jogok gyakorlására kijelölt más 
személy meghalt, megszűnt vagy egyébként a jogok gyakorlására tartósan vagy véglegesen képte-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (56-1. sz. jav. - Második64.§(1)), 91. (56-1. sz. jav. - Má-

sodik64.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (56-2. sz. jav. - Második64.§új(6)), pontjában foglal-
takkal. 
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lenné, továbbá, ha az alapítói jogok gyakorlására kijelölt, vagy arra az (5) bekezdés alapján jogosult 
kuratórium határozatképtelenné vált, az alapítói jog gyakorlása más jogosult hiányában – az alapít-
vány kezelője vagy az ügyészég erre vonatkozó bejelentése alapján – a bíróságot illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/56-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 95. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 65. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az alapítvány döntéshozó, ügyvezető és képviseleti szerve az alapítvány kezelője. Az alapító 
okiratban kezelőként egy természetes személy vagy jogi személy, illetve több természetes személy-
ből álló testület: kuratórium is kijelölhető. Az alapító az alapító okiratban rendelkezhet úgy is, hogy 
a kijelölés meghatározott időtartamra vagy feltétel bekövetkeztéig áll fenn.” 
 
 Indokolás a T/5949/57. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 96. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 66. § (1) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(1) Kezelőként nem jelölhető ki olyan személy aki által, vagy kuratórium, amelyben az ala-
pító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó be-
folyást gyakorolhat.]” 
 
 Indokolás a T/5949/58. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 97. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 66. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93. (56-2. sz. jav. - Második64.§(5)), pontjában foglal-
takkal. 
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„(2) Új kezelőt, [vagy] kezelőként kijelölt kuratórium esetén pedig új kuratóriumi tagot kell kijelöl-
ni vagy az alapító okiratban meghatározott rend szerint választani, ha a természetes személy kezelő 
vagy kuratóriumi tag meghal, a kezelő vagy a kuratóriumi tag e tisztéről vagy tagságáról lemond, az 
időtartamhoz vagy meghatározott időponthoz vagy feltételhez kötött kezelői vagy tagsági megbíza-
tás lejárt, vagy a feltétel bekövetkezett.” 
 
 Indokolás a T/5949/21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 98. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV 73. § helyébe 
és kiegészítését javasolja a következő új 74-103. §  felvételével: 
 
„[A jogi személyiség nélküli jogalanyok] 
 
[2:73. § [A jogi személyiség nélküli jogalany meghatározása]] 
 
[A polgári jog alanya lehet az a szervezet is, amelyet törvény jogokkal ruház fel, és kötelezett-
ségekkel terhel, meghatározva a szervezet képviselőjét, valamint a kötelezettségek teljesítésé-
ért való vagyoni helytállás módját. A jogi személyiség nélküli jogalany perben állhat.] 
 

III. rész 
Személyek társulásai 

1.Cím 
Vagyonközösség 

I. fejezet 
A vagyonközösség fogalma, létrejötte és tartalma 

 
2:73.§ [Vagyonközösség fogalma] 
 
(1) Az egy háztartásban élő és közösen gazdálkodó természetes személyek között — közokiratba 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt eltérő megállapodásuk (vagyonjogi szerző-
dés) hiányában — az együttélés és közös gazdálkodás tartama alatt vagyonközösség jön létre. Az 
egy háztartásban élő természetes személyek között a közös gazdálkodás fennálltát —  ellenkező bi-
zonyításig — vélelmezni kell. 
(2) Az együttélés és közös gazdálkodás átmeneti megszakadása — ha a felek között vagyonmegosz-
tásra nem került sor — a vagyonközösség fennálltát nem érinti. 
 
2:74. § [A vagyonközösség tartalma ] 
 
(1) A vagyonközösségben élő személyeket — ha törvény, vagy vagyonjogi szerződés eltérően nem 
rendelkezik — a vagyonközösség tartama alatt szerzett vagyoni értékű jogok és kötelezettségek 
egyetemlegesen jogosítják illetve kötelezik, a szerzéshez való hozzájárulásuk arányának megfelelő 
eszmei hányadok szerint. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható: 
a) az ingatlanon fennálló tulajdonjogra és haszonélvezetí jogra; 
b) tagsági illetve alapítói jogra és kötelezettségre; 
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c) az ingyenesen megszerzett jogra, kivéve, ha a jogot alapító vagy átruházó jogügyletből, jogsza-
bályból, hatósági vagy bírósági határozatból vagy a 
körülményekből egyértelműen kitűnik, hogy a jogosultság a vagyonközösségben élő személyeket 
közösen illeti meg; 
d) az olyan életbiztosítási szerződés kedvezményezettjeként kapott biztosítási összegre, amelyben 
nem a vagyonközösségben élő személy a szerződő fél, 
e) a vagyonközösségben élő személyt a szellemi alkotások és egyéb szellemi javak létrehozójaként 
megillető vagyoni jogokra, kivéve az esedékes díjakat, 
f) a személyhez fűződő jog megsértése folytán keletkezett vagyoni értékű követelésekre, 
g) a személyes használatra szolgáló, szokásos mértékű, illetve mennyiségű vagyontárgyra, 
h) a vagyonközösség keletkezését megelőzően szerzett vagy az a)-g) pontban meghatározott jog 
(különvagyonba tartozó jog) értékén szerzett vagy annak helyébe lépő jogra; 
i) a különvagyonba tartozó jog megszerzésével, fenntartásával és gyakorlásával kapcsolatban kelet-
kezett kötelezettségekre; 
j) a jogellenes magatartásból eredő, a vagyonközösségben élő személyek gazdagodását meghaladó 
mértékű kártérítési és sérelemdíj-fizetési kötelezettségre. 
 
2:75. § [A közös vagyonhoz tartozás vélelme] 
 
(1) A vagyonközösségben élő személyeket megillető jogokról illetve az őket terhelő kötelezettsé-
gekről – ha törvény eltérően nem rendelkezik – vélelmezni kell, hogy azok a vagyonközösségben 
élő személyeket közösen illetik meg illetve terhelik. 
(2) A vagyonközösség tartama alatt a vagyonközösségben élő személyek bármelyike által teljesített 
kötelezettségről – ha törvény eltérően nem rendelkezik – vélelmezni kell, hogy a közös vagyonból 
teljesítették. 
 
2:76.§ [A közös vagyonba tartozó jogok gyakorlására és a közös vagyonba tartozó kötelezettségek 
teljesítésére vonatkozó különös szabályok] 
 
(1) A vagyonközösséghez tartozó, de valamelyik vagyonközösségben élő személy foglalkozásának 
vagy egyéni vállalkozásának gyakorlása céljára szolgáló vagyontárgyak birtoklásának, használatá-
nak és hasznosításának joga azt a személyt illeti meg, aki a foglalkozást gyakorolja vagy a vállalko-
zást folytatja. 
(2) A közös vagyonba tartozó kötelezettségeket elsősorban a közös vagyon terhére kell teljesíteni. 
Ha a közös vagyon költségeket és kiadásokat nem fedezi, azokhoz a vagyonközösségben élő szemé-
lyek különvagyonukból, a különvagyonok tiszta értékének arányában kötelesek hozzájárulni. 
(3) A vagyonközösség fennállta alatt a vagyonközösségben élő személyek között megkötött szerző-
dés illetve a másik fél javára megtett egyoldalú jognyilatkozat érvényességéhez – törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba fogla-
lása szükséges. Szokásos mértékű ingóság ajándékozására vonatkozó szerződés érvényességéhez 
annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalására nincs szükség, ha az 
ajándék átadása megtörtént. Ha a szerződés valamely vagyontárgynak a közös vagyonhoz vagy a 
külön vagyonhoz tartozását érinti, a szerződés harmadik személlyel szemben csak akkor hatályos, 
ha a harmadik személy tudott vagy kellő gondossággal eljárva tudomást szerezhetett volna arról, 
hogy a vagyontárgy a szerződés rendelkezése értelmében a közös vagy a külön vagyonhoz tartozik. 
(4) A vagyonközösségben élő bármelyik személynek a vagyonközösség fennállása alatt a közös va-
gyonra kötött visszterhes szerződését - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a vagyonközösség-
ben élő többi személy hozzájárulásával kötött szerződésnek kell tekinteni, kivéve, ha a szerződést 
kötő harmadik személy tudott vagy a körülményekből tudhatott arról, hogy valamelyikük a szerző-
déshez nem járult hozzá. Ha a szerződést a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése, fog-
lalkozásnak gyakorlása vagy egyéni vállalkozása körében kötötték, a hozzájárulás hiányára csak 
akkor lehet hivatkozni, ha a szerződéshez hozzá nem járuló fél a harmadik személynél a szerződés 
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ellen, annak megkötése előtt kifejezetten tiltakozott. A közös vagyonra kötött szerződésért az a 
személy, aki a szerződésben nem vett részt, hozzájárulása esetén a közös vagyonból rá eső rész ere-
jéig, hozzájárulása hiányában gazdagodása erejéig felel. 
 
2:77. § [A külön vagyonnal való gazdálkodás különös szabályai] 
  
(1) Ha a tagsági (alapítói) jog megszerzéséhez a vagyoni hozzájárulást a közös vagyonból biztosí-
tották, a tagsági (alapítói) jog jogosultja köteles a vele vagyonközösségben élő többi személyt a tag-
sági (alapítói) jogok értékének alakulásáról rendszeresen tájékoztatni és a tagsági (alapítói) jogok 
gyakorlása során a vele vagyonközösségben élő többi személy érdekeit figyelembe venni. 
(2) A különvagyonra kötött szerződésből eredő kötelezettségekért a szerződést kötő természetes 
személy mind a különvagyonával, mind a közös vagyon ráeső részével felel. 
 
2:78.§ [Kölcsönös tartási kötelezettség ] 
 
(1) A vagyonközösség tartama alatt a közös háztartás költségei valamint a vagyonközösségben élő 
személyek és kiskorú gyermekeik tartási költségei a közös vagyont terhelik. Amennyiben a költsé-
geket a közös vagyon nem fedezi, azokhoz a vagyonközösségben élő személyek különvagyonukból, 
a különvagyonok tiszta értékének arányában kötelesek hozzájárulni. 
(2) A vagyonközösség megszűnését követően a korábban vagyonközösségben élő személyek egy-
mást akkor kötelesek tartani, 
a) a tartást igénylő természetes személy magát önhibáján kívül nem képes eltartani (rászorultság), és 
b) a tartás a tartásra kötelezett, gyermeke és házastársa eltartását nem veszélyezteti, továbbá 
c) a vagyonközösség legalább 3 évig fennállt, és a vagyonközösség keletkezését követően a tartásra 
rászoruló és a tartásra kötelezhető személynek közös gyermeke született, vagy 
d) a vagyonközösség legalább 20 évig fennállt, vagy 
e) a vagyonközösség legalább 10 évig fennállt, és ez idő alatt a tartásra rászoruló személy – egye-
dül, vagy a vagyonközösségben élő többi személlyel együtt – a tartásra kötelezhető személyt a kö-
zös vagyon terhére – a közös vagyonból őt megillető hányadot jelentősen meghaladó mértékben – 
legalább 3 évig tartotta, vagy 
f) a vagyonközösség legalább 5 évig fennállt, és ez idő alatt a tartásra rászoruló személy a tartásra 
kötelezhető személyt különvagyona terhére legalább 3 évig tartotta. 
(3) A vagyonközösség megszűnését követően a vagyonközösség fennálltának időtartamát meghala-
dó idő elteltével rászorulttá váló természetes személy tartására törvény eltérő rendelkezése hiányá-
ban — a vele korábban vagyonközösségben élő természetes személy nem köteles. 
(4) A vagyonközösség megszűnését követően a bíróság különös méltánylást érdemlő esetben a ko-
rábban vagyonközösségben élő természete s személyek között tartási kötelezettséget akkor is meg-
állapíthat, ha a (2) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy a tartást 
igénylő  a (3) bekezdésben meghatározott idő elteltével válik rászorulttá. 
(5) Érdemtelensége miatt nem jogosult tartásra az a természetes személy: 
a) akinek súlyosan kifogásolható életvitele, magatartása volt a vagyonközösség megszűnésének 
alapvető oka, 
b) aki a vagyonközösség megszűnését követően a vele korábban vagyonközösségben élő személy-
nek vagy vele együtt élő hozzátartozójának érdekeit durván sértő magatartást tanúsított. Az érdem-
telenség elbírálásánál figyelembe kell venni az arra hivatkozó fél magatartását is. 
(6) A tartás mértékére, szolgáltatásának módjára és időtartamára valamint ezek megváltoztatására, a 
tartási igény visszamenőleges érvényesítésére, továbbá a tartáshoz való jog megszűnésére és a tartás 
megszüntetésére a rokontartás közös szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a tartáshoz 
való jog megszűnik akkor is, ha az arra jogosult harmadik személlyel vagy személyekkel vagyon-
közösségre lép. 
 

II. fejezet 
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A vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása 
 
2:79. §  [A vagyonközösség megszűnése] 
 
A vagyonközösség megszűnik, ha 
a) a közös gazdálkodás megszűnik; 
b) a vagyonközösségben élő természetes személyek a vagyonközösséget vagyonjogi szerződésben a 
jövőre nézve kizárják. 
 
2:80. § [A közös vagyonnal való rendelkezés a vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon 
megosztása közötti időben] 
 
(1) A vagyonközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben a közös tulaj-
donnal való rendelkezésre vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tulaj-
donostárs a rendes gazdálkodás szabályai szerint a többi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül is 
a) rendelkezhet a foglalkozásának gyakorlása vagy egyéni vállalkozása körében használt illetve 
ezek céljára lekötött vagyontárgyakkal; 
b) rendelkezhet azokkal az ingóságokkal, amelyek a vagyonközösség megszűnését követően a töb-
biek egyetértésével kerültek a kizárólagos birtokába, 
c) vállalhat olyan kötelezettséget, amelyek a közös vagyontárgy megóvását, fenntartását, helyreállí-
tását valamint értékállandóságának biztosítását szolgálják, 
d) teljesítheti a közös vagyont terhelő tartozásokat oly módon, hogy a tartozás a közös vagyon szá-
mára nem válhat terhesebbé. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a közös vagyon megosztásakor fennálló ér-
téktérítési kötelezettséget. 
 
2:81.§ [A közös vagyon megosztása] 
 
(1) A közös vagyon megosztása során a vagyonközösségből fakadó igények teljes körű és egységes 
rendezésére kell törekedni, és figyelembe kell venni a korábban vagyonközösségben élő természetes 
személyek méltányos érdekeit. 
(2) Amennyiben a vagyonközösség nem szűnik meg valamennyi vagyonközösségben élő személy 
között, a vagyonközösség megosztása során a továbbra is vagyonközösségben élő személyek közöt-
ti vagyonközösség fenntartásához fűződő méltányos érdekeket is figyelembe kell venni. 
(3) A közös vagyon megosztása során természetben kell kiadni a foglalkozás gyakorlása vagy 
egyéni vállalkozás körében használt illetve ezek céljára lekötött vagyontárgyakat. 
(4) A közös vagyon megosztása körében rendelkezni kell a vagyonközösség tartama alatt közösen 
használt lakás további használatáról. Ha a vagyonközösség nem szűnik meg valamennyi vagyonkö-
zösségben élő személy között, elsősorban a továbbra is vagyonközösségben élő személyek részére 
kell biztosítani a lakás használatának a jogát. A felek megállapodásának hiányában a lakás haszná-
latáról a bíróság dönt. 
 

III. fejezet 
A lakáshasználat rendezése 

 
2:82.§ [A közös jogcímen lakott lakás használatának bírói rendezése] 
 
(1) Ha a közös lakás használata a megszűnt vagyonközösségben élő személyeket közös jogcím 
alapján illeti meg, a bíróság közöttük a lakás használatát megosztja, ha ez a lakás adottságai alapján 
lehetséges. A használat megosztására akkor is sor kerülhet, ha a lakás kisebb átalakítással az osztott 
használatra alkalmassá tehető, feltéve, hogy az érintett felek az átalakításra vonatkozó jogosultsá-
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gukat valamint az átalakítás műszaki előfeltételeit igazolják, és az átalakítás költségeinek megelőle-
gezését vállalják. Az átalakítás költségeinek viseléséről - vita esetén - a bíróság dönt. 
(2) A lakáshasználat megosztása esetén a felek a lakás meghatározott lakószobáit és helyiségeit ki-
zárólagosan, más helyiségeit közösen használják. A lakáshasználat megosztása a korábban együtt 
élő harmadik személlyel szemben fennálló jogait és kötelezettségeit nem érinti. 
(3) A bíróság a lakás használatának megosztását - a felek körülményeinek mérlegelésével - mellőz-
heti, ha 
a) a lakás használatára igényt tartó feleknek ugyanabban a helységben más beköltözhető lakásuk is 
van vagy ez a lakás egyoldalú nyilatkozattal beköltözhetővé tehető, 
b) a lakás használatára igényt tartó fél a lakásból önként és a visszatérés szándéka nélkül elköltözött 
és - ha a szülői felügyeletet ő gyakorolja - kiskorú gyermeke lakáshasználati jogát megfelelően biz-
tosította. 
(4) Nem osztható meg az adottságainál fogva arra egyébként alkalmas lakás használata, ha valame-
lyik fél olyan felróható magatartást tanúsít, amely miatt a közös használat a másik (többi) fél vagy 
kiskorú gyermek érdekeinek súlyos sérelmével járna. 
 
2:83. §  [A lakáshasználati jog megszüntetése] 
 
(1) Ha a megszűnt vagyonközösségben élő személyek közös jogcíme alapján használt lakás haszná-
latának megosztására nem kerül sor, a bíróság a félnek a lakás használatára vonatkozó jogát meg-
szünteti és őt - az 2:82. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetet kivéve - a lakás elha-
gyására kötelezi. 
(2) A bíróság a félnek a lakás használatára vonatkozó jogát megszüntetheti, és őt a lakás elhagyásá-
ra kötelezheti akkor is, ha a lakás egyébként alkalmas lenne az osztott használatra, de részére a la-
kásban bennmaradó fél megfelelő cserelakást ajánl fel és a lakáshasználat rendezésének ez a módja 
a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek érdekeit nem sérti. 
 
2:84. § [A lakáshasználati jog ellenértékének megtérítése] 
 
(1) Az a fél, aki szerződés vagy a bíróság döntése alapján a lakás elhagyására köteles, a korábbi 
használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésre tarthat igényt. Nem tarthat igényt térítésre az a 
fél, aki szerződésben a lakás elhagyását elhelyezési és térítési igény nélkül vállalta. 
(2) A térítés összegének megállapításánál a közös gyermek lakáshasználati jogának értékét annak a 
félnek a javára kell figyelembe venni, aki a lakáshasználatot szülői felügyeleti joga alapján a gyer-
mek részére a továbbiakban - akár a volt közös lakásban, akár máshol - biztosítja. 
(3) A térítés a lakás elhagyásakor esedékes, kivéve, ha 
a) a bíróság a félt felróható magatartása miatt kötelezte a lakás elhagyására és az egyidejű teljesítés 
a bent maradó fél és a közös kiskorú gyermek érdekét súlyosan sértené,  
b) vagy a lakás használatának rendezésére a közös vagyon megosztása iránti perben kerül sor és a 
használati jog vagyoni értékét a bíróság a vagyonmegosztás során számolja el. 
(4) A lakásban maradó fél a térítés helyett a távozó természetes személy részére megfelelő cserela-
kást ajánlhat fel. 
 
2:85. § [Az egyik fél kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás használatának rendezése] 
 
(1) Ha a közös lakást a felek kizárólag egyikük jogcíme alapján használják, a 
vagyonközösség megszűnése esetén a bíróság — ha e törvény eltérően nem rendelkezik — ezt a fe-
let jogosítja fel a lakás további használatára. 
(2) A bíróság az adottságainál fogva arra alkalmas lakás osztott használatát akkor rendelheti el, ha a 
lakáshasználatra jogosult közös gyermek vagy legalább a közös gyermekek egyike feletti szülői fel-
ügyeleti jog gyakorlását a másik fél részére biztosította vagy a lakás elhagyása a másik félre nézve - 



- 57 - 

a vagyonközösség fennálltának tartama valamint e fél körülményei alapján - súlyosan méltánytalan 
lenne. 
(3) Kivételesen indokolt esetben a bíróság a felet a másik fél kizárólagos tulajdonában vagy haszon-
élvezetében álló lakás kizárólagos használatára is feljogosíthatja, ha a közös kiskorú gyermek feletti 
szülői felügyeleti jog gyakorlása őt illeti meg és a kiskorú gyermek lakhatása másként nem biztosít-
ható. Ebben az esetben őt a bérlő jogállása illeti meg azzal, hogy lakáshasználati joga rendes fel-
mondással csak megfelelő cserelakás felajánlásával szüntethető meg. 
(4) A bíróság a (2)-(3) bekezdés szerinti osztott illetve kizárólagos lakáshasználatot meghatározott 
időre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig is biztosíthatja. 
 
2:86.§ [A lakáshasználat újrarendezése] 
 
(1) Ha a bíróság a lakás osztott használatát rendelte el vagy a tulajdonost (haszonélvezőt) kötelezte 
a lakás elhagyására, bármelyik fél kérheti a lakáshasználat újrarendezését arra hivatkozással, hogy a 
rendezés alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változás folytán a használat módjának 
változatlan fenntartása lényeges jogos érdekét vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sérti. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a fél jogát arra, hogy a használat megosztását követő-
en a másik fél bérlőtársi jogviszonyának megszüntetését a 
törvénynek a bérlőtársakra vonatkozó rendelkezései alapján kérje. 
 

IV. fejezet 
A vagyonjogi szerződés 
Általános rendelkezések 

 
2:87. § [A vagyonjogi szerződés tartalma] 
 
(1) A vagyonjogi szerződésben az egy háztartásban élő természetes személyek maguk határozhatják 
meg azt a vagyonjogi rendszert, amely - a vagyonközösség e törvényben meghatározott szabályai 
helyett - a szerződésben meghatározott időponttól együttélésük időtartama alatt irányadó. 
(2) A felek vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző va-
gyonjogi rendszereket köthetnek ki, és egészben vagy részben eltérhetnek a törvényes vagy a vá-
lasztott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, feltéve, hogy az eltérést e törvény nem tiltja. 
(3) A felek a vagyonjogi szerződésben rendelkezhetnek arról is, hogy az együttélés megszűnte ese-
tén közös gyermekeik lakhatását milyen módon biztosítják. 
 
2:88.§ [A szerződés megkötésének feltételei] 
 
(1) Vagyonjogi szerződést a természetes személyek csak személyesen köthetnek. 
(2) Korlátozottan cselekvőképes személy valamint a 18. életévét be nem töltött természetes személy 
által kötött vagyonjogi szerződés érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. 
 
2:89.§ [A szerződés alakja és nyilvántartása] 
 
(1) A vagyonjogi szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba foglalása szükséges. 
(2) A szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a szerződést a vagyonközösségről 
vezetett nyilvántartásába bevezették, vagy ha a felek bizonyítják, hogy a harmadik személy a szer-
ződésről valamint annak tartalmáról tudott. 
 
2:90.§ [Visszamenőleges hatályú rendelkezés a vagyonjogi szerződésben] 
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A vagyonjogi szerződés nem tartalmazhat olyan visszamenőleges hatályú rendelkezést, amely bár-
melyik félnek harmadik személlyel szemben, a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettsé-
gét a harmadik személy terhére változtatja meg. Ez a rendelkezés irányadó a szerződés módosításá-
ra és a vagyonközösség fennállta alatt kötött újabb szerződésre is. 
 

Közszerzeményi rendszer 
 
2:91. § [A közszerzeményi rendszer] 
 
(1) Közszerzeményi rendszer esetén a felek az együttélés fennállta alatt önálló vagyonszerzők, en-
nek megfelelően közöttük a vagyonelkülönítés szabályai érvényesülnek. Az együttélés megszűnése 
után azonban bármelyik fél követelheti a másiktól annak a vagyonszaporulatnak a megosztását, ami 
a vagyonukban közszerzemény. 
(2) Közszerzemény az a tiszta vagyoni érték, amely a fél az együttélés megszűntekor meglévő va-
gyonában a feleket terhelő adósság ráeső részének és a különvagyonának a levonása után fennma-
rad. 
(3) A fél vagyonában a vagyonközösség megszűntekor meglévő vagyonról - vagyonjogi szerződés 
eltérő rendelkezése hiányában - az a vélelem, hogy az közszerzemény. 
(4) Azt, hogy mely vagyontárgyakat, terheket és tartozásokat kell különvagyonként számításba 
venni, a szerződés eltérő rendelkezése hiányában e törvény vagyonközösségre vonatkozó rendelke-
zései szerint kell megállapítani. A különvagyonhoz kell számítani a meglévő különvagyon mellett 
annak a különvagyonnak az értékét is, amit az együttélés alatt a felek a közszerzeményi  vagyonra 
vagy a másik fél különvagyonára fordítottak; a hiányzó különvagyon megtérítésének azonban csak 
erre irányuló kifejezett kikötés esetén van helye. 
  
2:92. § [A fél közszerzeményi részesedésének védelme] 
 
(1) Bármelyik fél az együttélés fennállta alatt is igényelheti a közszerzeményből reá eső rész megál-
lapítását és annak erejéig megfelelő biztosíték nyújtását akkor, ha valamelyik fél a tudomása nélkül 
megkötött szerződésekkel olyan mértékű adósságot halmozott fel,amely a közszerzeménynek minő-
sülő vagyontárgyakból őt megillető részesedést meghaladja. 
(2) A közszerzeménynek az (1) bekezdés szerinti biztosítása nem sértheti annak a harmadik sze-
mélynek a jogát, akinek korábban keletkezett követelése áll fenn a másik féllel szemben. 
(3) Ha az erre felhívott fél a közszerzemény megállapítása és megfelelő  biztosíték adása elől felhí-
vás ellenére elzárkózik vagy azt meghiúsítja, az őt felhívó fél a bírósághoz fordulhat. 
(4) A bíróság a perben bármelyik fél kérelmére a szerződést az (1) bekezdésben foglaltakból meg-
szüntetheti és a felek között a jövőre nézve vagyonelkülönítést rendelhet el. 
 
2:93. § [A közszerzemény megosztása] 
 
(1) A közszerzemény megosztását az együttélés megszűntekor meglévő vagyonból - a szerződés el-
térő rendelkezése hiányában — e törvénynek a vagyonközösség megszűnésére vonatkozó rendelke-
zéseinek megfelelő alkalmazásával lehet követelni. 
(2) Ha a szerződés eltérően nem rendelkezik, a feleket a közszerzeményi vagyon egyenlő részben 
illeti meg. 
 

Vagyonelkülönítési rendszer 
2:94. § [A vagyonelkülönítési rendszer] 
 
Ha az együtt élő természetes személyek a vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre 
nézve teljesen vagy meghatározott vagyonszerzések (vagyontárgyak, terhek és tartozások) tekinte-
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tében kizárták, a vagyonnak abban a részében, amelyre a kizárás vonatkozik, közöttük - a szerződés 
eltérő rendelkezése hiányában - a vagyonelkülönítés rendszere az irányadó. 
 
2:95. § [A vagyontárgyak használata és kezelése; tartozások, költségek és kiadások viselése] 
 
(1) Ha az együtt élő természetes személyek között a törvény rendelkezése vagy szerződés alapján 
vagyonelkülönítés jön létre, az együttélés fennállása alatt a vagyonukat önállóan használják és keze-
lik, azzal önállóan rendelkeznek és tartozásukért is önállóan felelnek. 
(2) Az együtt élő természetes személyek a közös háztartás költségeit valamint a közös gyermek 
megélhetéséhez, továbbá felneveléséhez szükséges kiadásokat közösen viselik akkor is, ha 
vagyonelkülönítésben élnek. Semmis az a kikötés, amely e költségek és kiadások alól bármelyik fe-
let teljesen vagy túlnyomó részben mentesíti. A háztartásban és a gyermeknevelésben végzett mun-
ka a költségviselésben való részvételnek számít. 
 

A vagyonjogi szerződés megszűnése 
2:96 .§ [A szerződés megszűnésének esetei] 
 
(1) A vagyonjogi szerződést az együttélés megkezdése előtt a felek felbonthatják vagy attól bárme-
lyikük elállhat. Az együttélés fennállta alatt a felek a szerződést csak a jövőre nézve szüntethetik 
meg. 
(2) A vagyonjogi szerződés megszűnik akkor is, ha 
a) a bíróság a törvényben meghatározott esetben megszünteti, 
b) az együttélés megszűnik. 
(3) Ha a szerződés a felek közös megegyezése vagy egyiküknek a szerződésben biztosított felmon-
dási joga folytán szűnik meg, a megszűnés időpontjától az együttélés fennállta alatt a természetes 
személyek viszonyaira a vagyonközösség szabályai az irányadók. 
 

V. fejezet 
A vagyonközösség nyilvántartása 

2:97. § [A vagyonközösség bejegyzése] 
 
(1) A vagyonközösségben élő természetes személyek kérhetik, hogy a köztük fennálló vagyonkö-
zösség tényét illetve a vagyonjogi szerződésben meghatározott szerzési rendszert a jegyző — külön 
jogszabályban meghatározott — közhiteles nyilvántartásba tüntesse fel. 
(2) Ha valamelyik természetes személy a vagyonközösségből kiválik, a jegyzőtől kérheti személyé-
nek törlését a közhiteles nyilvántartásból. Ha a vagyonközösség megszűnik vagy a szerzési rendszer 
megváltozik, bármelyik fél kérheti a jegyzőtől a vagyonközösség megszűnésének illetve a szerzési 
rendszer megváltozásának bejegyzését. 
(3) A vagyonközösség megszűnése illetve a szerzési rendszer megváltoztatás a jóhiszemű, ellenér-
ték fejében szerző harmadik személyekkel szemben a nyilvántartásba  való bejegyzéssel válik hatá-
lyossá. 
 

2. cím 
Részleges vagyonközösség 

2:98 .§ [Részleges vagyonközösség] 
 
(1) Ha több személy meghatározott cél érdekében részben közös gazdálkodást folytat, jogviszo-
nyukra - eltérő megállapodásuk hiányában — e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A feleket a közös gazdálkodás körében szerzett jogok és kötelezettségek egyetemlegesen, egy-
más között a szerzéshez való hozzájárulásuk arányában jogosítják, illetve kötelezik őket (közös cél-
vagyon). 
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(3) A közös célvagyonba tartozó tartozásokért a közösen gazdálkodó személyek harmadik szemé-
lyekkel szemben korlátlanul, egyetemlegesen felelnek azzal, hogy a tartozásokat elsődlegesen a kö-
zös célvagyonból kell kielégíteni. 
 
2:99. § [A célvagyon birtoklása, használata és hasznosítása] 
 
(1) Mindegyik fél jogosult — a közös cél elérése érdekében — a közös célvagyonba tartozó dolgo-
kat birtokolni, használni és hasznosítani illetve a közös célvagyonba tartozó vagyoni értékű jogokat 
gyakorolni. 
(2) Bármelyik fél jogosult megtenni azokat az intézkedéseket, amelyek megtétele a közös célva-
gyonba tartozó dolgok, vagyoni értékű jogok fenntartása és értékének megóvása, a közös tartozások 
teljesítése illetve a közös cél elérése végett szükséges. 
 
2:100.§ [Rendelkezés a célvagyonnal] 
 
(1) A közös célvagyonnal — az őt megillető vagyonhányad erejéig — mindegyik fél önállóan jogo-
sult rendelkezni, nem veszélyeztetheti azonban a közös gazdálkodás folytatását illetve a közös cél 
elérését. 
(2) A felet a vagyonhányadát meghaladó illetve a közös gazdálkodás folytatását vagy a közös cél 
elérését veszélyeztető rendelkezés esetén kártérítési felelősség terheli. 
 
2:101.§ [A részleges vagyonközösség megszűnése] 
 
(1) A részleges vagyonközösség megszűnik, ha a közös gazdálkodás célja megvalósul  vagy végle-
gesen meghiúsul. 
(2) A részleges vagyonközösség megszűnik akkor is, ha a felek bármelyike meghal (jogutód nélkül 
megszűnik) vagy a közös gazdálkodás megszüntetését kezdeményezi, kivéve, ha a többi fél a közös 
gazdálkodás folytatása mellett dönt. A közös gazdálkodás továbbfolytatása esetén a vagyonközös-
ség csak a közös gazdálkodás megszüntetését kezdeményező fél és a többi fél között szűnik meg 
(kiválás). 
 
2:102.§ [A célvagyon megosztása] 
 
(1) A vagyonközösség megszűntekor — törvény eltérő rendelkezése hiányában — bármelyik fél il-
letve örököse (jogutóda) kezdeményezheti a közös célvagyon megosztását. 
(2) A közös célvagyont — a kiválás esetét kivéve — elsősorban természetben kell megosztani. 
Természetben kell kiadni a közös használatba adott dolgot, ha annak  tulajdonosa annak tulajdonjo-
gát nem utalta a közös célvagyonba. Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a tulajdonos a dolog tulaj-
donjogát utalta a célvagyonba. 
(3) A természetben ki nem adható vagyonrész értékét valamint a természetben kiadott vagyonrészek 
és a jogosultaknak járó vagyonhányad értékének különbözetét pénzben kell megtéríteni. 
 
2:103 .§ [Jogi személyiség nélküli jogalanyok] 
 
(1) Ha törvény így rendelkezik, a meghatározott cél érdekében részben közösen gazdálkodó jog-
alanyok a közös gazdálkodás körében közös név alatt szereznek jogokat és kötelezettségeket, perel-
hetnek illetve perelhetők (jogi személyiség nélküli jogalany). 
(2) A jogi személyiség nélküli jogalanyra vonatkozó törvényben meg kell határoznia képviselet és a 
kötelezettségekért való helytállás módját. 
(3) A jogi személyiség nélküli jogalanyokra — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik — a vagyo-
ni viszonyok tekintetében a jogi személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jogi szemé-
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lyiség nélküli jogalanyokra is vonatkozik a hátrányos  megkülönböztetés tilalma valamint megilleti 
a jó hírnév és a magántitok védelme és a névviselési jog.” 
 
 Indokolás a T/5949/277-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, az Al-
kotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 99. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV 73. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvéte-
lével: 
 
„(2) Azokban a rendelkezésekben, amelyekben a törvény a jogi személy számára biztosít jogot, il-
letve a jogi személy terhére állapít meg kötelezettséget, vagy a jogi személyre egyébként utal, a jogi 
személyen — a jogi személyre vonatkozó általános szabályok kivételével — a jogi személyiség 
nélküli jogalanyt is érteni kell.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 100. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész módosítását javasolja: 
 
„[Harmadik] Negyedik rész” 
/A személyhez fűződő jogok/ 
 
 Indokolás a T/5949/277-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 101. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész címe módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (10. sz. jav. - Második50.§(1)), 103. (10. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész74.§(2)), 401. (10. sz. jav. - Negyedik156.§(1)), 447. (10. sz. jav. - Ötödik19.§(1)), 538. (10. sz. jav. - Ötödik100.§), 
754. (10. sz. jav. - Ötödik458.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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„Harmadik rész 
A személyhez fűződő jog[ok] védelme” 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 102. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 74. § módosítását javasolja: 
 
„2:74. § [A személyhez fűződő jog[ok általános védelme]] 
 
(1) [A törvény védi az ember méltóságát, a személyhez fűződő jogokat. A személyhez fűződő 
jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani.] Mindenki köteles a másik személyét, önrendelke-
zését és eszmei javait tiszteletben tartani (személyhez fűződő jog). 
 
(2) A személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat [– kivéve ha a védelem jellegé-
nél fogva csak az embert illeti meg – a jogi személyre és a jogi személyiség nélküli jogalanyra 
is alkalmazni kell] a személynek nem minősülő jogalanyokra annyiban kell alkalmazni, amennyi-
ben a jogalanyiságuk terjedelmét meghatározó törvény így rendelkezik. 
 
[(3) A jogosult személyhez fűződő jogról rendelkező nyilatkozatot csak a szerződési nyilatko-
zatok érvényességére vonatkozó szabályok korlátai között tehet.] 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 103. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 74. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102. (278-1. sz. jav. - Másodikharmadik rész74.§), 106. (278-

1. sz. jav. - Másodikharmadik részcím), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (278-1. sz. jav. - Másodikharmadik részcím), 106. (278-

1. sz. jav. - Másodikharmadik részcím), pontjaiban foglaltakkal. 
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„(2) A személyhez fűződő jogok védelmére vonatkozó szabályokat – kivéve ha a védelem jellegé-
nél fogva csak az embert illeti meg – a jogi személyre [és a jogi személyiség nélküli jogalanyra] is 
alkalmazni kell.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 104. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 74. § (3) bekezdés mó-
dosítását javasolják: 
 
„(3) A jogosult személyhez fűződő jogról rendelkező nyilatkozatot csak a szerződési nyilatkozatok 
érvényességére vonatkozó szabályok korlátai között tehet. A személyhez fűződő jogokat nem sérti 
az a magatartás, amelyhez a jogosult hozzájárult, feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi 
érdeket nem sért vagy veszélyeztet.” 
 
 Indokolás a T/5949/104. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 105. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 75. §-t megelőző címe módosítását javasolják: 
 
„[Egyes] Nevesített személyhez fűződő jogok” 
 
 Indokolás a T/5949/170. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 106. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 75. §-t megelőző címe módosítását javasolja: 
 
„Egyes [személyhez fűződő jogok] nevesített részjogosultságok” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (10. sz. jav. - Második50.§(1)), 99. (10. sz. jav. - Máso-

dik73.§új (2)), 401. (10. sz. jav. - Negyedik156.§(1)), 447. (10. sz. jav. - Ötödik19.§(1)), 538. (10. sz. jav. - Ötödik100.§), 754. (10. sz. 

jav. - Ötödik458.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/278-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 107. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 75. § módosítását javasolja: 
 
„2:75. § [Az élethez, az egészséghez és a testi épséghez való jog] 
 
A személyhez fűződő jog[ok védelme kiterjed az élet, az egészség és a testi épség védelmére] sé-
relmét jelenti minden olyan magatartás, amely más életét, egészségi állapotát vagy testi épségét 
jogellenesen sérti vagy veszélyezteti.” 
 
 Indokolás a T/5949/278-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 108. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 77. § módosítását javasolja: 
 
„2:77. § [A természet védelméhez és az egészséges környezethez való jog] 
 
A személyhez fűződő jog megsértését jelenti a természet és az egészséges környezet védelmére vo-
natkozó jogszabály[i]ok megsértése [rendelkezések megszegése], ha az a társadalom, annak cso-
portjai vagy [az egyének életkörülményeinek romlásában kifejeződő sérelem bekövetkezését 
okozza] a személyek életkörülményeiben hátrányt okoz.” 
 
 Indokolás a T/5949/278-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101. (278-1. sz. jav. - Másodikharmadik részcím), 102. (278-

1. sz. jav. - Másodikharmadik rész74.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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 109. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 78. § módosítását javasolják: 
 
„2:78. § [[Az egyenlő bánásmód követelménye]] 
A hátrányos megkülönböztetés tilalma 
 
A személyhez fűződő jog [kiterjed az egyenlő bánásmód követelményének] sérelmét jelenti a 
személyek – külön törvényben foglaltak szerinti módon való – [megsértésével szembeni védelem-
re] hátrányos megkülönböztetése.” 
 
 Indokolás a T/5949/171. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 110. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 79. § (1) bekezdés helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„(1) [A személyhez fűződő jog kiterjed a névviselésre. Mindenkinek joga van névviseléshez.] 
Mindenkinek joga van önazonosságát kifejező névviseléséhez. A személyhez fűződő jog sérelmét 
jelenti a személy önazonosságát kifejező név használatának jogellenes mellőzése, más nevének 
vagy máséval összetéveszthető névnek jogtalan használata.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 111. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 79. § (3) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(3) A névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja 
vagy jogtalanul máséval összetéveszthető nevet használ.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-5. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (278-5. sz. jav. - Másodikharmadik rész79.§(3)), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (278-5. sz. jav. - Másodikharmadik rész79.§(1)), pont-
jában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 112. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 80. § (3) bekezdés elha-
gyását javasolják: 
 
„[(3) A közhatalmi jogkörben vagy közhatalom gyakorlásával összefüggésben, jogszabályban 
vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközében meghatározott eljárás során tett nyilatkozat, 
meghozott döntés, intézkedés, valamint tényállítás csak akkor valósít meg jogsértést, ha a sé-
relem rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható, és súlyos jogalkalmazási vagy jogértelmezési 
tévedésen alapul, vagy indokolatlanul durva, sértő, megalázó.]” 
 
 Indokolás a T/5949/105. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 113. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész kiegészítését javasolják a 
következő új 81. §  felvételével: 
 
„2:81. § [A lelkiismereti szabadság és a személyes szabadság védelme] 
 
A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a lelkiismereti szabadság megsértése, és a szemé-
lyes szabadság jogellenes korlátozása.” 
 
 Indokolás a T/5949/106. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 114. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 81. § elhagyását javasolják: 
 
„[2:81. § [Védelem a gyűlöletbeszéd ellen]] 
 
[(1) Az emberi személyiség valamely lényegi vonása által meghatározott társadalmi csoportra 
vonatkozó, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, súlyosan sértő, a csoport tagjainak megbélyeg-
zésére irányuló magatartás sérti a csoporthoz tartozó azon személy személyhez fűződő jogát, 
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akinek az adott csoporthoz való tartozása – meggyőződése szerint – az önazonossága megha-
tározó részét képezi. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogsértés miatt indított eljárásokban sérelemdíj nem állapítható 
meg. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem vonatkozik azon társadalmi csoportra, 
amelynek csoportképző jellemzője valamely politikai meggyőződés.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 115. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 81. § elhagyását javasolja: 
 
„[2:81. § [Védelem a gyűlöletbeszéd ellen]] 
 
[(1) Az emberi személyiség valamely lényegi vonása által meghatározott társadalmi csoportra 
vonatkozó, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, súlyosan sértő, a csoport tagjainak megbélyeg-
zésére irányuló magatartás sérti a csoporthoz tartozó azon személy személyhez fűződő jogát, 
akinek az adott csoporthoz való tartozása – meggyőződése szerint – az önazonossága megha-
tározó részét képezi. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogsértés miatt indított eljárásokban sérelemdíj nem állapítható 
meg. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem vonatkozik azon társadalmi csoportra, 
amelynek csoportképző jellemzője valamely politikai meggyőződés.]” 
 
 Indokolás a T/5949/278-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 116. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 81. § helyébe  a követ-
kező rendelkezést javasolják: 
 
„2:81. § [[Védelem a gyűlöletbeszéd ellen]] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (38. sz. jav. - Másodikharmadik rész92.§felv.), 152. (38. 

sz. jav. - Másodikharmadik rész93.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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[(1) Az emberi személyiség valamely lényegi vonása által meghatározott társadalmi csoportra 
vonatkozó, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, súlyosan sértő, a csoport tagjainak megbélyeg-
zésére irányuló magatartás sérti a csoporthoz tartozó azon személy személyhez fűződő jogát, 
akinek az adott csoporthoz való tartozása – meggyőződése szerint – az önazonossága megha-
tározó részét képezi. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogsértés miatt indított eljárásokban sérelemdíj nem állapítható 
meg. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem vonatkozik azon társadalmi csoportra, 
amelynek csoportképző jellemzője valamely politikai meggyőződés.] 
 
[A hátrányos megkülönböztetés tilalma] 
 
A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti a személyek hátrányos megkülönböztetése.” 
 
 Indokolás a T/5949/107. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 117. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 83. § módosítását javasolja: 
 
„2:83. § [A személyes adatok védelméhez való jog] 
 
(1) A személyhez [fűződő jogok védelme kiterjed a személyes adatok védelmére. 
(2) A személyes adatokhoz] fűződő jog megsértését jelenti a személyes adatok védelmére és a köz-
érdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályok megsértése, különösen a személyes adat jo-
gosulatlan megszerzése, kezelése, illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozata-
la, illetve a közérdekű adat megismerésének jogosulatlan akadályozása.” 
 
 Indokolás a T/5949/278-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 118. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 83. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A személyes adatokhoz fűződő jog megsértését jelenti különösen a személyes adat kezelése, 
így különösen annak jogosulatlan megszerzése, [kezelése,] illetéktelen személlyel való közlése 
vagy nyilvánosságra hozatala.” 
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 Indokolás a T/5949/157-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 119. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 83. § kiegészítését java-
solják a következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) Ha nyilvántartásban szereplő valamely tény vagy adat nem felel meg a valóságnak, az érintett 
személy a valótlan tény vagy adat helyesbítését külön jogszabályban megjelölt módon követelheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/108. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 120. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 84. § (3) bekezdés b) pont módosítását javasolják: 
 
/(3) Nincs szükség az érintettek hozzájárulására/ 
 
„b) nyilvános közszereplés, illetve – törvény eltérő rendelkezése hiányában – közhatalom nyilvános 
gyakorlása során felvétel készítéséhez és nem visszaélésszerű felhasználásához,” 
 
 Indokolás a T/5949/209. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 121. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 84. § (3) bekezdés c) 
pont módosítását javasolják: 
 
/(3) Nincs szükség az érintettek hozzájárulására/ 
 
„c) ha a képmás vagy hangfelvétel elkészítésére vagy felhasználására közvetlenül fenyegető vagy 
már bekövetkezett jogsértés bizonyítása érdekében, közérdekből vagy jogos magánérdekből kerül 
sor, feltéve, hogy a képmás vagy hangfelvétel elkészítése nem okoz a bizonyítani kívánt jogsértés-
hez képest aránytalan jogsérelmet, [és] a felhasználása nem visszaélésszerű, [valamint] és a képmás 
vagy hangfelvétel elkészítője kilétét felfedi illetve elismeri,” 
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 Indokolás a T/5949/246. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 122. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 85. § módosítását javasolja: 
 
„2:85. § [A magántitokhoz való jog] 
 
[(1)] A személyhez fűződő jog[ok védelme kiterjed] sérelmét jelenti a magántitok, különösen az 
üzleti titok, a levéltitok, a hivatásbeli titok és az elektronikus hírközlési titok [oltalmára. 
 
(2) A magántitok megsértését jelenti különösen, ha a magántitkot] jogosulatlan[ul szerzik meg, 
használják fel, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra] megszerzése, felhasználása, közlése 
vagy nyilvánosságra hozatala.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 123. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész kiegészítését javasolják a 
következő új 86. §  felvételével: 
 
„2:86. § [A magánlakáshoz való jog] 
 
A törvény védi a magánlakáshoz és a jogi személy céljaira szolgáló helyiségekhez való jogot.” 
 
 Indokolás a T/5949/109. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§cím), 126. 
(278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(1)), 127. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(2)), 129. (278-11. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész86.§(3)), 132. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 134. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 124. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 86. § cím módosítását javasolja: 
 
„2:86. § [Az üzleti titok[hoz való jog]]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülé-
sén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 125. Dr. Szabó Éva, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szép Béla képviselők -  a tör-
vényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 86. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ 
vagy egyéb adat, valamint a belőlük álló olyan összeállítás, amelynek nyilvánosságra hozatala, ille-
téktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot 
- jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titok-
ban tartása érdekében a vele jogszerűen rendelkező személy (e szakasz alkalmazásában a további-
akban: jogosult) az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket megtette.” 
 
 Indokolás a T/5949/172. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 126. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 86. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ 
vagy egyéb adat, valamint a belőlük álló olyan összeállítás, amelynek nyilvánosságra hozatala, ille-
téktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági 
vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a vele jog-
szerűen rendelkező személy (e szakasz alkalmazásában [a továbbiakban]: jogosult) az adott hely-
zetben általában elvárható intézkedéseket megtette.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész85.§), 126. 
(278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(1)), 127. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(2)), 129. (278-11. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész86.§(3)), 132. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 134. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/278-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 127. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 86. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, továbbá az euró-
pai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel az állami 
és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kap-
csolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön tör-
vény közérdekből elrendeli (közérdekből nyilvános adat).” 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Kulturális bizottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 128. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 86. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) Az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, üzleti kapcsolatot létesít, kérésre 
köteles a jogviszonnyal összefüggő, és a (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatokra vo-
natkozóan tájékoztatást adni. [A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat honla-
pon vagy a hirdetményi lapban teszik közzé.] A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a fel-
világosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogo-
sult szerv eljárása kezdeményezhető.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész85.§), 124. 
(278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§cím), 127. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(2)), 129. (278-11. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész86.§(3)), 132. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 134. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész85.§), 124. 
(278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§cím), 126. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(1)), 129. (278-11. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész86.§(3)), 132. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 134. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/157-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 129. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 86. § (3) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, üzleti kapcsolatot létesít, kérésre 
köteles a jogviszonnyal összefüggő, és a (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatokra vo-
natkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat honlapon 
vagy a hirdetményi lapban teszik közzé. [A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a felvilá-
gosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jo-
gosult szerv eljárása kezdeményezhető.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/278-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 130. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 86. § kiegészítését javasolják a következő új (4) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(4) Ha a közérdekű adat kezelője a (3) bekezdés szerinti felvilágosításra vonatkozó kötelezettségé-
nek nem tett eleget, a bíróságtól - kérelemre vagy hivatalból - az ügyészség is kérheti a közérdekű 
adat kezelőjének kötelezését.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/157-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§új(4)), 131. 
(157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 133. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész85.§), 124. 
(278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§cím), 126. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(1)), 127. (278-11. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész86.§(2)), 132. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 134. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(3)), 131. 
(157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 133. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 131. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 86. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
[(4)] (5) Az üzleti titok megsértésének minősül – az [(5)] (6) bekezdésben szabályozott kivétellel – 
az is, ha az azonosításra alkalmas módon rögzített műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet 
vagy tapasztalatot, illetve ezek összeállítását (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: is-
meret) a jogosult hozzájárulása nélkül – a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes módon – 
szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az ismeret – 
egészében, illetve adott összeállításában – nem közismert vagy nem férhető könnyen hozzá az isme-
ret tárgykörébe tartozó tevékenységet folytató személyek számára, és ezáltal vagyoni értéket képvi-
sel, valamint, hogy az ismeret titokban tartása érdekében a jogosult megtette az adott helyzetben ál-
talában elvárható intézkedéseket. 

 
 
 Indokolás a T/5949/157-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 132. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 86. § (4) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Az üzleti titok megsértésének minősül – az (5) bekezdésben szabályozott kivétellel – az is, ha 
az azonosításra alkalmas módon rögzített műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet vagy ta-
pasztalatot, illetve ezek összeállítását (e szakasz alkalmazásában [a továbbiakban együtt]: ismeret) 
a jogosult hozzájárulása nélkül – a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes módon – szer-
zik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy 
a) az ismeret – egészében, illetve adott összeállításában – nem közismert vagy [nem férhető köny-
nyen hozzá] az ismeret tárgykörébe tartozó tevékenységet folytató személyek számára nem férhető 
könnyen hozzá, és  
b) [ezáltal] vagyoni értéket képvisel, valamint, 
c) [hogy] az ismeret titokban tartása érdekében a jogosult megtette az adott helyzetben általában el-
várható intézkedéseket.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(3)), 130. 
(157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§új(4)), 133. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/278-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 133. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 86. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„[(5)] (6) Az ismeretnek a [(4)] (5) bekezdés szerinti védelmére nem lehet hivatkozni azzal szem-
ben, aki a jogosulttól független fejlesztéssel vagy jogszerűen megszerzett termék, illetve igénybe 
vett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott az ismerethez vagy az azt lényegében helyettesí-
tő, hasonló ismerethez, vagy azt jóhiszeműen szerezte meg mástól.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/157-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 134. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 86. § (5) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) Az ismeretnek a (4) bekezdés szerinti védelmére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki  az 
ismerethez vagy az azt lényegében helyettesít ő, hasonló ismerethez  
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 
b) jogszerűen megszerzett termék, illetve igénybe vett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján [ju-
tott az ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő, hasonló ismerethez], vagy 
c) [azt jóhiszeműen szerezte meg mástól] harmadik személytől, jóhiszeműen, ellenérték fejében 
való szerzéssel 
jutott hozzá.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész85.§), 124. 
(278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§cím), 126. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(1)), 127. (278-11. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész86.§(2)), 129. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(3)), 134. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(5)), 
pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(3)), 130. 
(157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§új(4)), 131. (157-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/278-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 135. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 87. § (2) bekezdés mó-
dosítását javasolják: 
 
„(2) Ha a [megszűnt jogi] meghalt személy emlékét sértő magatartás közérdekbe ütközik, a jog ér-
vényesítésére az ügyész is jogosult.” 
 
 Indokolás a T/5949/110. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 136. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 87. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha a meghalt, illetve megszűnt [jogi ]személy [emlékét] jóhírnevét sértő magatartás közérdek-
be ütközik, a jog érvényesítésére az ügyész is jogosult.” 
 
 Indokolás a T/5949/173. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 137. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész kiegészítését javasolják a 
következő új 88. §-92. §  felvételével: 
 
„2:88.§ [A szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész85.§), 124. 
(278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§cím), 126. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(1)), 127. (278-11. sz. jav. - 

Másodikharmadik rész86.§(2)), 129. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(3)), 132. (278-11. sz. jav. - Másodikharmadik rész86.§(4)), 
pontjaiban foglaltakkal. 
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A nevesített szellemi alkotásokon, teljesítményeken, árujelzőkön és más oltalmi tárgyakon fennálló 
személyhez fűződő és vagyoni jogok védelméről a szerzői jogi és iparjogvédelmi külön törvények 
rendelkeznek. A külön törvények határozzák meg az oltalom tárgyait, az oltalomra jogosultak sze-
mélyét, az oltalom alóli kivételeket, az oltalmi tárgyhoz fűződő kizárólagos jogok keletkezését, tar-
talmát, korlátait, megszűnését, gyakorlásának feltételeit, vagyoni forgalmát, a megsértésükre tekin-
tettel fennálló igényeket és az igényérvényesítés sajátos szabályait. A külön törvényekben nem sza-
bályozott polgári jogi kérdésekben a törvényt kell alkalmazni. 
 
2:89.§ [Know-how] 
 
(1) A know-how jogosult hozzájárulása nélkül tilos a know-how-t megszerezni, mással közölni, 
nyilvánosságra hozni vagy hasznosítani. 
 
(2) A know-how gazdasági, műszaki vagy szervezési feladat kivitelezéséhez lényeges, azonosítha-
tóan meghatározott, gyakorlati ismeret, amely titkos, vagyoni értékekkel rendelkezik, és nevesített 
iparjogvédelmi oltalom alá nem esik. A know-how titkos, ha az ismeret, illetve a know-how részeit 
képező ismeretek összeállítása az érintett szakmában nem közismert, illetve nem könnyen hozzáfér-
hető, valamint ha a know-how jogosultja az üzleti 
titok védelmére a törvényben előírt intézkedéseket megtette. 
 
(3) A külön törvényben meghatározott közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismerésé-
hez fűződő jog, illetve a nyilvánosságra hozatalára irányuló kötelezettség csak akkor terjed ki a 
know-how-ra, ha annak megismerése nem jelent a know-how jogosult üzleti érdekeire aránytalan 
sérelmet. E korlátozásra nem lehet hivatkozni, ha megakadályozza más közérdekű, vagy közérdek-
ből nyilvános adat megismerését, illetve nyilvánosságra hozatalát. 
 
(4) Megszűnik a hozzájárulási jog, ha a know-how közismertté vagy az érintett szakmában könnyen 
hozzáférhetővé válik. 
 
2:90.§ [Know-how jogosult] 
 
A know-how jogosultja az a személy, aki az ismeretet személyesen kifejlesztette, vagy tapasztalatok 
feldolgozásával, ismeretek összeállításával gyakorlatban megszerezte. A munkaviszonyban kifej-
lesztett know-how-ra vonatkozó jog a munkáltatót illeti. A know-how-ra vonatkozó hozzájárulási 
jog átruházható. 
 
2:91.§  [Kivétel a hozzájárulási joga alól] 
 
(1) Nem kell a hozzájárulás a know-how vagy azt lényegében helyettesítő, hasonló ismeret know-
how jogosulttól független kifejlesztéséhez vagy jóhiszemű megszerzéséhez. 
 
(2) A know-how jogosulttól független az ismeret olyan kifejlesztése is, amely a know-how haszno-
sításával előállított, jogszerűen megszerzett termék vagy a know-how hasznosításával nyújtott jog-
szerűen igénybe vett szolgáltatás megfigyelése, illetve elemzése útján nyert ismeretek alapján tör-
tént. 
 
(3) Jóhiszeműen szerzi meg a know-how-t, aki nem tudja, és az adott helyzetben általában elvárható 
gondosság mellett nem is kell tudnia, hogy bármely, a know-how megszerzésében közreműködő 
személy a know-how-t hozzájárulás nélkül szerezte meg. 
 
2:92. §  [A know-how-ra vonatkozó jog megsértésének szankciói] 
 



- 78 - 

A know-how-ra vonatkozó jog megsértése esetén a know-how jogosult a személyhez fűződő jogok 
megsértésének jogkövetkezményeit érvényesítheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/111. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 138. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész kiegészítését javasolják a következő új 88. §  
felvételével: 
 
„2:88. § [A bíróság előtti tisztességes eljáráshoz való jog] 
 
(1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a bíróság előtti eljárás tisztességes lefolytatásához 
és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogra. 
(2) A bíróság előtti eljárás befejezésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és természetét, vala-
mint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit, ideértve a felek perbeli magatartását is, figye-
lembe véve határozható meg. Nem hivatkozhat az eljárás ésszerű időn belül történő befejezésének 
követelményére az a személy, aki magatartásával, illetve mulasztásával az eljárás elhúzódásához 
maga is hozzájárult.” 
 
 Indokolás a T/5949/217-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 139. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 89. § (1) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha valakiről sajtó útján valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy való tényeket hamis színben 
tüntetnek fel – a törvényben biztosított egyéb igényeken kívül –, követelheti olyan közlemény köz-
zétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlemény mely tényállítása valótlan[, mely tényállítás meg-
alapozatlan], mely tényeket tüntet fel hamis színben és melyek a való tények.” 
 
 Indokolás a T/5949/278-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 140. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 89. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
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„(2) A helyreigazítást napilap esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő nyolc napon be-
lül, folyóirat esetében pedig az igény kézhezvételétől számított nyolc napot követően a legközelebbi 
számban azonos módon, rádiós, televíziós médiaszolgáltatás esetében pedig – ugyancsak nyolc na-
pon belül – a sérelmes közléssel azonos napszakban és azonos módon kell közölni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/157-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 141. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 89. § kiegészítését javasolják a következő új (3) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(3) Az (1) –(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a jogsértés az in-
ternet útján közzétett közleményben történt meg.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/157-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 142. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 90. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják: 
 
„(1) A személyhez fűződő jogok megsértése esetén a megsértett személy[t] az őt ért nem vagyoni 
sérelemért [a (2) bekezdésben meghatározottak szerint] - egy összegben megítélendő - sérelem-
díjat [illeti meg] követelhet.” 
 
 Indokolás a T/5949/112-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (157-3. sz. jav. - Másodikharmadik rész89.§új(3)), pont-
jában foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (157-3. sz. jav. - Másodikharmadik rész89.§(2)), pont-
jában foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 143. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 90. § (2) bekezdés mó-
dosítását javasolják: 
 
„(2) A sérelemdíj[ra] megfizetésére kötelezés feltételeire a [szerződésen kívül okozott kárért va-
ló] kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultság 
megállapításá[hoz]nak a [személyhez fűződő jog megsértésének tényén túl további] jogsértésen 
túli hátrány [vagy kár bizonyítására a sérelmet szenvedett személy nem kötelezhető] bizonyí-
tottsága nem feltétele.” 
 
 Indokolás a T/5949/112-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért, a 
Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 144. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 90. § (2) bekezdés helyébe  a következő rendelke-
zést javasolják: 
 
„(2) [A sérelemdíjra a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályait kell alkal-
mazni azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultság megállapításához a személyhez fűződő jog 
megsértésének tényén túl további hátrány vagy kár bizonyítására a sérelmet szenvedett sze-
mély nem kötelezhető.] A sérelemdíj megfizetésére kötelezés feltételeire a kártérítési felelősség 
szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultság megállapításának a jogsérté-
sen túli hátrány bizonyítottsága nem feltétele.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/30-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 145. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 90. § kiegészítését javasolják a következő új (4) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(4) A sérelemdíj iránti igény nem ruházható át és nem örökölhető.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (30-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész90.§új(4)), 146. 
(30-2. sz. jav. - Másodikharmadik rész90.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/30-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 146. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 90. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„[(4)] (5) Az (1)-[(3)](4) bekezdésekben foglaltakat az egyes szellemi alkotások, teljesítmények lét-
rehozóit megillető – külön törvényben szabályozott – személyhez fűződő jogok megsértése esetén is 
alkalmazni kell.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/30-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 147. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 90. § (4) bekezdés he-
lyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„(4) [Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltakat az egyes szellemi alkotások, teljesítmények létreho-
zóit megillető – külön törvényben szabályozott – személyhez fűződő jogok megsértése esetén is 
alkalmazni kell.] A sérelemdíj iránti igény nem ruházható át és nem örökölhető.” 
 
 Indokolás a T/5949/112-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 148. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 92. § felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
„Nem alkalmazhatók a [2:88 - 91. §-okban] 2:87-90. §-okban foglalt rendelkezések, ha” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (30-1. sz. jav. - Másodikharmadik rész90.§(2)), 146. (30-

2. sz. jav. - Másodikharmadik rész90.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (30-1. sz. jav. - Másodikharmadik rész90.§(2)), 145. (30-

2. sz. jav. - Másodikharmadik rész90.§új(4)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 149. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 92. § a) pont módosítását javasolják: 
 
/Nem alkalmazhatók a 2:88 - 91. §-okban foglalt rendelkezések, ha/ 
 
„a) a sajtó a nyilvános rendezvényen elhangzottakról, a nyilatkozó személyének pontos megjelölé-
sével, az elhangzottaknak megfelelően, szöveghűen [idézet formájában] tudósít, a sajtó számára 
adott nyilatkozatot teszi közzé, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/157-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 150. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 92. § a) pont módosítá-
sát javasolják: 
 
/Nem alkalmazhatók a 2:88 - 91. §-okban foglalt rendelkezések, ha/ 
 
„a) a sajtó a nyilvános rendezvényen elhangzottakról, a nyilatkozó személyének pontos megjelölé-
sével, az elhangzottaknak megfelelően, szöveghű idézet formájában tudósít, feltéve, hogy a sajtó a 
sérelmet szenvedő személynek a sérelmet megvalósító tudósítással azonos módon, egyidejűleg tör-
ténő észrevételek megtételének lehetőségét felajánlotta, és az észrevétel megtételét ennek megfele-
lően biztosította, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/247. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (38. sz. jav. - Másodikharmadik rész81.§), 152. (38. sz. 

jav. - Másodikharmadik rész93.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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 151. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 93. § elhagyását javasol-
ják: 
 
„[2:93. § [A közszereplő jogvédelme]] 
 
[Ha a sajtó a közszereplő jóhírnevét közszereplésével vagy egyéb közéleti megnyilvánulásával 
kapcsolatban sértette meg, a 2:88-91. §-ban foglalt jogkövetkezmények csak akkor alkalmaz-
hatóak, ha jogsértés a sajtó szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása miatt történt; a sajtó 
akkor mentesül e jogkövetkezmények alól, ha bizonyítja, hogy eljárása nem volt szándékos 
vagy súlyosan gondatlan.]” 
 
 Indokolás a T/5949/248. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 152. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 93. § módosítását javasolják: 
 
„2:93. § [A közszereplő jogvédelme] 
 
Ha a sajtó a közszereplő jóhírnevét közszereplésével vagy egyéb közéleti megnyilvánulásával kap-
csolatban sértette meg, a [2:88-91. §-ban] 2:87-90. §-ban foglalt jogkövetkezmények csak akkor 
alkalmazhatóak, ha jogsértés a sajtó szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása miatt történt; a saj-
tó akkor mentesül e jogkövetkezmények alól, ha bizonyítja, hogy eljárása nem volt szándékos vagy 
súlyosan gondatlan.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 153. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 93. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„2:93. § [[A közszereplő jogvédelme]] 
 
[Ha a sajtó a közszereplő jóhírnevét közszereplésével vagy egyéb közéleti megnyilvánulásával 
kapcsolatban sértette meg, a 2:88-91. §-ban foglalt jogkövetkezmények csak akkor alkalmaz-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (38. sz. jav. - Másodikharmadik rész81.§), 148. (38. sz. 

jav. - Másodikharmadik rész92.§felv.), pontjaiban foglaltakkal. 
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hatóak, ha jogsértés a sajtó szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása miatt történt; a sajtó 
akkor mentesül e jogkövetkezmények alól, ha bizonyítja, hogy eljárása nem volt szándékos 
vagy súlyosan gondatlan.] 
 
[A jóhírnév védelmére irányadó sajátos rendelkezések] 
 
(1) Ha a közhatalmat gyakorló vagy közfeladatot ellátó személy jóhírnevét és becsületét a közhata-
lom gyakorlásával illetve a közfeladat ellátásával összefüggésben sértették meg, a 2:88-91. §-ban 
foglalt jogkövetkezmények akkor alkalmazhatóak, ha a jogsértés valótlan tény állításával, híreszte-
lésével vagy való tény hamis színben történő feltüntetésével valósult meg, feltéve, hogy arra a jog-
sértő szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárása miatt került sor; a jogsértő akkor mentesül e jog-
következmények alól, ha bizonyítja, hogy eljárása nem volt szándékos vagy súlyosan gondatlan. 
 
(2) Ha olyan közszereplő jóhírnevét és becsületét sértették meg, aki nem gyakorol közhatalmat és 
nem lát el közfeladatot, az (1) bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a személyhez fű-
ződő jogot a közszerepléssel, illetve az érintett személy közszereplői minőségével összefüggésben 
sértették meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/157-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 154. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész kiegészítését javasolják a következő új 94. §  
felvételével: 
 
„2:94. § [A bíróság előtti tisztességes eljáráshoz való jog megsértésének szankciója] 
 
(1) Az a fél, akinek a bíróság előtti eljárás tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő 
befejezéséhez való jogát az eljárt bíróság megsértette, a jogsértés felróhatóságtól független jogkö-
vetkezményeinek alkalmazását nem követelheti, azonban sérelemdíjra és kártérítésre tarthat igényt, 
feltéve, hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. 
(2) A sérelemdíj és a kártérítés megállapítását nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek 
az okozott jogsérelem közvetlenül nem volt felróható.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/217-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 796. (217-1. sz. jav. - Ötödik526.§), pontjában foglal-
takkal. 
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 155. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik 
rész 94. § módosítását javasolja: 
 
„2:94. § [A személyhez fűződő jogok érvényesítésének módja] 
 
(1) A személyhez fűződő jog[okat] megsértéséből eredő igényeket – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – csak személyesen lehet érvényesíteni. A korlátozottan cselekvőképes személy a sze-
mélyhez fűződő joga[i] védelmében maga is felléphet. 
 
(2) A cselekvőképtelen személy személyhez fűződő jogának védelmében törvényes képviselője, az 
ismeretlen helyen távollévő természetes személy személyhez fűződő joga védelmében pedig hozzá-
tartozója illetve gondnoka léphet fel. 
 
(3) Ha a [2:75]. § (1 bekezdésébe foglalt kötelezettséget sértő magatartás a közérdeket vagy megha-
tározott csoporthoz tartozó személyek összességét sérti, az ügyész is jogosult a személyhez fűződő 
jog megsértéséből származó igényeket érvényesíteni (közérdekű kereset) azzal az eltéréssel, hogy 
sérelemdíj megfizetése helyett – a jogsértés súlyával arányban álló – közérdekű bírság megfizetését 
kérheti. Ha az ügyész a [A] 2:77. § alapján a társadalom vagy csoportjainak életkörülményei romlá-
sából fakadó nem vagyoni sérelem miatt [sérelemdíj iránti keresetet az ügyész terjeszthet elő,] 
kéri a közérdekű bírság kiszabását a megítélt [sérelemdíjat] bírságot – a külön törvényben foglaltak 
szerint – a környezetvédelmi alap részére kell megfizetni. 
 
[(3)] (4) Akinek közhatalmi jogkörben eljáró személy [által megsértett] sértette meg  a személyhez 
fűződő jog[ai]át – ha törvény eltérően nem rendelkezik – igényét a közhatalmi tevékenységért fele-
lős jogi személlyel, bírósági jogkörben eljáró személy esetén az Országos Igazságszolgáltatási Ta-
nács Hivatalával szemben érvényesítheti. 
 
[(4)] (5) A személyiségvédelmi per – a fél halála esetén – a kegyeleti jog jogosultjának perbenállása 
mellett folytatható. [Az ismeretlen helyen távollévő személy személyhez fűződő jogai védelmé-
ben hozzátartozója léphet fel.]” 
 
 Indokolás a T/5949/278-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 156. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 94. § (3) bekezdés mó-
dosítását javasolják: 
 
„(3) A közhatalmi jogkörben eljáró személy által megsértett a személyhez fűződő jogait – ha tör-
vény eltérően nem rendelkezik – a közhatalmi tevékenységért felelős jogi személlyel, bírósági jog-
körben eljáró személy esetén a[z Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalával] Magyar Ál-
lammal szemben érvényesítheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/113. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság 
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- egyharmada sem támogatja: a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 157. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV Harmadik rész 94. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A közhatalmi jogkörben eljáró személy által megsértett a személyhez fűződő jogait – ha tör-
vény eltérően nem rendelkezik – a közhatalmi tevékenységért felelős jogi személlyel[, bírósági 
jogkörben eljáró személy esetén az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalával] szem-
ben érvényesítheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/238. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Kulturális bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 158. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat MÁSODIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 4. cím  felvételével: 
 

„4. cím 
Szerzői jog és iparjogvédelem 

 
2:95. § [Szerzői jog és iparjogvédelem] 
A szerzői jogról és az iparjogvédelemről külön törvények rendelkeznek. 
 
2:96. § [Az általános polgári jogi szabályok alkalmazása] 
A szerzői jogról és az iparjogvédelemről szóló törvényekben nem szabályozott polgári jogi kérdé-
sekben e törvényt kell alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/210. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 159. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Tóth Gyula képvise-
lők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 1. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/85. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 160. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 1. § módosítását javasolják: 
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„3:1. § [A házasság és a család[i kapcsolatok] védelme] 
 
A törvény védi [a családi kapcsolatokat;] a házasságot és a családot, [biztosítja] a családi és az 
egyéni érdek összhangját.” 
 
 Indokolás a T/5949/114. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 161. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 3. § (2) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a bejegyzett élettársakra és 
az élettársakra is.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 162. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 8. § kiegészítését javasolják a követke-
ző új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A házasságot az anyakönyvvezető a bejelentési szándékot követően 30 nappal kötheti meg. A 
30 napos időszakban a házasulóknak felkészítésen kell résztvenniük, mely alól az anyakönyvvezető 
— különösen a házasulók életkorára tekintettel — felmentést adhat. Ugyancsak felmentés adható a 
30 napos várakozási idő alól a (2) bekezdésben meghatározott körülmény fennállása esetén.” 
 
 Indokolás a T/5949/116. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 163. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 
9. §  felvételével: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„3:9. § [A jegyesség] 
 
(1) Az eljegyzésből nem származik kereseti jog a házasság megkötésére. 
 
(2) Bármely teljesítés kikötése arra az esetre, ha a jegyesek a házasságot meg nem kötnék, semmis. 
 
(3) Az a jegyes, aki az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépett vagy a másik jegyesnek a visszalé-
pésre alapos okot szolgáltatott, a másik jegyesnek és rokonainak a kötendő házasság céljából tett ki-
adások erejéig kártérítéssel tartozik, és köteles azt, amit neki a másik jegyes vagy annak rokona a 
kötendő házasság okából ajándékozott, vagy az eljegyzés jeléül adott, természetben visszaadni, 
vagy ha ennek helye nem lehet, értékét gazdagodása erejéig megtéríteni; a másik jegyes vagy annak 
rokona által kötendő házasság okából részére tett ajándékozási ígéret pedig hatályát veszti. 
Az eljegyzéskor cselekvőképességében korlátolt jegyes kártérítéssel csak akkor tartozik, ha az el-
jegyzésbe törvényes képviselője beleegyezett. 
 
(4) A kártérítési és visszakövetelési jog engedmény végrehajtás és öröklés tárgyát csak akkor képe-
zi, ha a jogosult a keresetet megindította. 
 
(5) A (3) bekezdésen alapuló keresetek az eljegyzéstől való visszalépés napjától számított egy év 
alatt elévülnek.” 
 
 Indokolás a T/5949/117. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 164. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 11. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Érvénytelen annak a nagykorú személynek a házassága, aki a házasság megkötésekor cselek-
vőképességet kizáró gondnokság alatt állott vagy akinek cselekvőképességét a bíróság a házasság-
kötésre vonatkozó jognyilatkozat tételében korlátozta és a házasságot a gyámhatóság engedélye 
nélkül kötötte.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/274-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (274-3. sz. jav. - Harmadik11.§(3)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 165. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 11. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A cselekvőképesség[ében]et korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló korlátozott személy 
házassága a korlátozás megszüntetését követő hat hónap elteltével a megkötésének időpontjára visz-
szamenőleg érvényessé válik, ha az érintett házastárs a fennálló házasságot e jogvesztő határidő 
alatt nem támadja meg, vagy kérelmére a bíróság a más jogosult által korábban ezen ok miatt meg-
indított pert megszünteti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/274-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 166. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 13. 
§ (1) bekezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Érvénytelen:/ 
 
„c) a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával, valamint” 

 
 
 Indokolás a T/5949/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 167. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 13. 
§ (1) bekezdés d) pont elhagyását javasolja: 
 
/(1) Érvénytelen:/ 
 
„d) [a házastársnak volt házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa olyan leszármazójával kö-
tött házassága, akit tartósan saját háztartásában nevelt, valamint]” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (274-3. sz. jav. - Harmadik11.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (254. sz. jav. - Harmadik13.§(1)d)), 169. (254. sz. jav. - 

Harmadik13.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 168. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 13. § (1) 
bekezdés d) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Érvénytelen:/ 
 
„d) a házastársnak volt házastársa, [bejegyzett élettársa,] élettársa, vele vagyonközösségben élő 
személy olyan leszármazójával kötött házassága, akit tartósan saját háztartásában nevelt, valamint” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 169. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 13. 
§ (2) bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) A házastársnak volt házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa leszármazójával, valamint 
a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házassága nem érvénytelen, ha a 
jegyző e házassági akadály alól – akár a házasságkötés előtt, akár utóbb, a házasság fennállá-
sa alatt – felmentést ad. A testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötendő házassága 
esetén felmentés akkor adható, ha a házasságkötés a születendő gyermekek egészségét nem 
veszélyezteti.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/254. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (254. sz. jav. - Harmadik13.§(1)c)), 169. (254. sz. jav. - 

Harmadik13.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (254. sz. jav. - Harmadik13.§(1)c)), 167. (254. sz. jav. - 

Harmadik13.§(1)d)), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 170. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 13. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A házastársnak volt házastársa, [bejegyzett élettársa,] élettársa, vele vagyonközösségben élő 
személy leszármazójával, valamint a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házas-
sága nem érvénytelen, ha a jegyző e házassági akadály alól – akár a házasságkötés előtt, akár utóbb, 
a házasság fennállása alatt – felmentést ad. A testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kö-
tendő házassága esetén felmentés akkor adható, ha a házasságkötés a születendő gyermekek egész-
ségét nem veszélyezteti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 171. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 14. § módo-
sítását javasolja: 
 
„3:14. § [Korábbi házasság [vagy bejegyzett élettársi kapcsolat] fennállása] 
 
(1) Érvénytelen a házasság, ha a házasulók valamelyikének korábbi házassága [vagy más személy-
lyel létesített bejegyzett élettársi kapcsolata] fennáll. 
 
(2) Az újabb házasság a korábbi házasság [vagy bejegyzett élettársi kapcsolat] megszűnésének 
időpontjától, ha pedig a bíróság a korábbi házasság [vagy bejegyzés] érvénytelenségét állapította 
meg, megkötésének időpontjára visszamenőleg érvényessé válik.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 172. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 15. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvé-
telével: 
 
„(4) A házasság érvénytelenségére a törvény érvénytelenséget szabályozó egyéb rendelkezései nem 
alkalmazhatóak.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 173. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 17. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A nagykorúság elérése után a kiskorúság miatt[,] illetve [a cselekvőképesség korlátozásának 
bíróság általi megszüntetése után  a cselekvőképesség korlátozása] a gondnokság megszüntetése 
után a gondnokság alá helyezés fennállta miatt [– a gyámhatósági engedély hiányában –] kizáró-
lag az a házastárs jogosult érvénytelenítési per indítására, akinek személyében az érvénytelenség 
oka fennállott. Ezt a pert a jogosult csak a nagykorúság elérésétől, illetve a [cselekvőképesség kor-
látozásának] gondnokság megszüntetésétől számított hat hónapon belül indíthatja meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/274-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 174. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 18. § módo-
sítását javasolja: 
 
3:18. § [A perindítási jog személyes gyakorlása] 
 
A házasság érvénytelenítése iránt a pert a jogosultnak személyesen kell megindítania. Törvényes 
képviselőjének illetve gondnokának hozzájárulásával maga indíthat pert a korlátozottan cselekvő-
képes jogosult is. Ha a jogosult a házastárs, a törvényes képviselő hozzájárulására nincs szükség. 
Ha a jogosult cselekvőképtelen, a pert nevében a gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képvise-
lője indíthatja meg. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (174. sz. jav. - Harmadik20.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/274-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 175. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 20. § (2) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(2) A házasság érvénytelenségére a törvény érvénytelenséget szabályozó egyéb rendelkezései 
nem alkalmazhatóak.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/174. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 176. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 21. § (1) bekezdés c) pont elhagyását 
javasolják: 
 
/(1) A házasság megszűnik:/ 
 
„[c) ha a közjegyző a házasságot a felek egyező kérelmére a 3:25. §-ban foglalt feltételek fenn-
állása esetén megszünteti,]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/118-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (274-6. sz. jav. - Harmadik24.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (174. sz. jav. - Harmadik15.§új(4)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (118-2. sz. jav. - Harmadik25.§), pontjában foglal-
takkal. 
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 177. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 21. § (1) bekezdés d) pont módosítását 
javasolják: 
 
/(1) A házasság megszűnik:/ 
 
„d) [az egyik] ha a bíróság megállapította valamelyik házastárs nemének megváltoztatásá[val]t.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/119-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 178. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 21. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvé-
telével: 
 
„(4) Ha a házasság az egyik házastárs nemének megváltoztatása miatt szűnik meg, a házastárs ne-
mének megváltoztatásáról külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint határozatot kell hozni. 
Ha a házastársak a házasság megszűnésével egyidejűleg a közös gyermek tekintetében a szülői fel-
ügyeleti jogok gyakorlása – közös szülői felügyelet hiányában – a szülő és a gyermek közötti kap-
csolattartás, a gyermek tartása, a közös lakás használata, a házastársi tartás kérdésében nem tudnak 
megállapodni, úgy ezekben a kérdésekben a házasság felbontására vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/175. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 179. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 21. § (4) 
bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(4) Ha a házasság az egyik házastárs nemének megváltoztatása miatt szűnik meg, azonban a 
házasság megszűnése után a korábbi házastársak kilencven napon belül bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítenek és jogszabály valamely jogot vagy kötelezettséget a házasság vagy a be-
jegyzett élettársi kapcsolat meghatározott időtartamához kapcsol, abban az esetben a jog vagy 
kötelezettség fennállása szempontjából a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat időtar-
tamát együttesen kell figyelembe venni.]” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (119-2. sz. jav. - Harmadik21.§(4)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 180. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 21. § (4) bekezdés helyébe  a követke-
ző rendelkezést javasolják: 
 
„(4) [Ha a házasság az egyik házastárs nemének megváltoztatása miatt szűnik meg, azonban a 
házasság megszűnése után a korábbi házastársak kilencven napon belül bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítenek és jogszabály valamely jogot vagy kötelezettséget a házasság vagy a be-
jegyzett élettársi kapcsolat meghatározott időtartamához kapcsol, abban az esetben a jog vagy 
kötelezettség fennállása szempontjából a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat időtar-
tamát együttesen kell figyelembe venni.] A bíróság a házasság 3:21 § (1) bekezdés d) pontja sze-
rinti megszűnésének megállapításakor rendelkezik a házasság megszűnésének következményeiről. 
Erre a házasság felbontásának szabályait kell megfelelően alkalmazni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/119-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 181. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 22. § (2) bekezdés módosítását java-
solják: 
 
„(2) A bíróság a házasságot az (1) bekezdésben foglalt körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha 
azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján kérik, fel-
téve, hogy a házastársak a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása – közös szülői 
felügyelet hiányában a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása –, a közös la-
kás használata, a közös vagyon közokiratba foglalt megosztása, a házastársi tartás kérdésében is 
megegyeztek és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta.” 
 
 Indokolás a T/5949/115. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (119-1. sz. jav. - Harmadik21.§(1)d)), pontjában 
foglaltakkal. 
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 182. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 23. § elha-
gyását javasolja: 
 
„[3:23. § [A közvetítői eljárás]] 
 
[A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt – saját elhatáro-
zásukból vagy a bíróság javaslatára – kapcsolatuk, vagy a házasság felbontásával összefüggő 
vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében külön törvényben szabályozott 
közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapo-
dásukat perbeli egyezségbe foglalhatják.]” 
 
 Indokolás a T/5949/279. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 183. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 24. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert a másik házastárs ellen, személyesen kell 
megindítania. Maga indíthat pert az a nagykorú [természetes ]személy is, akinek cselekvőképes-
ségét a bíróság a házasságkötésre vonatkozó jognyilatkozatok tekintetében korlátozta.” 
 
 Indokolás a T/5949/176-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 184. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 24. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert a másik házastárs ellen, személyesen kell 
megindítania. Maga indíthat pert az a nagykorú természetes személy is, akinek cselekvőképességét 
a bíróság a házasságkötésre vonatkozó jognyilatkozatok tekintetében korlátozta. Ha a jogosult cse-
lekvőképtelen, a pert nevében a gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője indíthatja 
meg.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/274-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (274-5. sz. jav. - Harmadik18.§), pontjában foglal-
takkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 185. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 25. § elhagyását javasolják: 
 
„[[3:25. § [A házasság közjegyzői megszüntetése]] 
 
[(1) A házasság közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye, ha 
a) azt a házastársak befolyásmentesen, közösen kérik, 
b) a házastársaknak nincs közös kiskorú és nincs tartásra jogosult gyermekük, és 
c) a házastársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös la-
kás használata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével – a 
házastársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellen-
jegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek. 
 
(2) Nincs helye a házasság közjegyző általi megszüntetésének, ha 
a) a házastársak bármelyikének cselekvőképessége vagyoni jognyilatkozatok megtételében 
korlátozott, vagy 
b) a házasság érvénytelenné nyilvánításának vagy nemlétezése megállapításának lenne he-
lye.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/118-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 186. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 25. § (1) 
bekezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A házasság közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye, ha/ 
 
„c) a házastársak az őket egymással szemben terhelő, [jogszabályon] törvényen alapuló tartás, a 
közös lakás használata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével 
– a házastársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellen-
jegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (118-1. sz. jav. - Harmadik21.§(1)c)), pontjában 
foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 187. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 25. § (2) 
bekezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Nincs helye a házasság közjegyző általi megszüntetésének, ha/ 
 
„a) a házastársak bármelyikének cselekvőképessége vagyoni jognyilatkozatok megtételében korlá-
tozott illetve hiányzik, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/274-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 188. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 25. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvé-
telével: 
 
„(3) A házasságot megszüntető közjegyzői végzés mindenkivel szemben hatályos .” 
 
 Indokolás a T/5949/237. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 189. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 26. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/86. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 190. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 26. § módosítását javasolják: 
 
„3:26. § [Az együttműködési és támogatási kötelezettség] 
 
A házastársak kötelesek együttműködni, [és] egymást támogatni és hűséggel tartoznak egymásnak.” 
 
 Indokolás a T/5949/120. számon. 
A módosító javaslatot: 



- 99 - 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 191. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 30. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A házasság megszűnése, vagy érvénytelenségének megállapítása után a volt házastársak a há-
zasság fennállása alatt viselt nevet viselik tovább. Ha ettől valamelyikük el kíván térni, ezt a házas-
ság [felbontása] megszűnése, vagy érvénytelenségének megállapítása után az anyakönyvvezetőnek 
bejelentheti. Ilyen esetben sem viselheti azonban a volt férje nevét a volt feleség a házasságra utaló 
toldással, ha azt a házasság fennállása alatt nem viselte.” 
 
 Indokolás a T/5949/177. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 192. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 34. §  felvételével: 
 
„3:34. § [A tartás szolgáltatásának módja] 
 
(1) A házastársi tartás mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a házastársak meg-
egyezése az irányadó. 
 
(2) A házastársak megállapodhatnak abban is, hogy a tartásra kötelezett házastárs tartási kötelezett-
ségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás 
akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást 
fedezi. 
 
(3) Ha a felek körülményeire tekintettel indokolt, a bíróság bármelyik fél kérelmére elrendelheti, 
hogy a tartásra kötelezett személy tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg 
egyszeri juttatásával tegyen eleget.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/228-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (228-2. sz. jav. - Harmadik34.§), pontjában foglal-
takkal. 
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 193. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 34. § módosítását javasolják: 
 
„3:34. § [A rokontartás szabályainak alkalmazása] 
 
[A] Egyebekben a tartás mértékére, szolgáltatásának módjára és időtartamára valamint ezek meg-
változtatására, a tartási igény visszamenőleges érvényesítésére, a tartáshoz való jog megszűnésére 
és a tartás megszüntetésére a rokontartás közös szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 
házastársi tartáshoz való jog megszűnik akkor is, ha az arra jogosult újabb házasságot köt, [bejegy-
zett élettársi kapcsolatot vagy] élettársi kapcsolatot létesít.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/228-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 194. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 34. § módo-
sítását javasolja: 
 
„3:34. § [A rokontartás szabályainak alkalmazása] 
 
A tartás mértékére, szolgáltatásának módjára és időtartamára valamint ezek megváltoztatására, a 
tartási igény visszamenőleges érvényesítésére, a tartáshoz való jog megszűnésére és a tartás meg-
szüntetésére a rokontartás közös szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a házastársi tar-
táshoz való jog megszűnik akkor is, ha az arra jogosult újabb házasságot köt[, bejegyzett élettársi 
kapcsolatot vagy élettársi kapcsolatot létesít].” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 195. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 35. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (228-1. sz. jav. - Harmadikúj34.§), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„(2) A házasulók és a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben [az ]a törvény szerinti 
[vagyonelkülönítési,] közszerzeményi vagy [közszerzeményi] vagyonelkülönítési rendszert köthe-
tik ki, vagy a szerződés tartalmát más módon is megállapíthatják.” 
 
 Indokolás a T/5949/178. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 196. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 55. § (1) 
bekezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A bíróság a vagyonközösséget bármelyik házastárs kérelmére a házassági életközösség fennál-
lása alatt indokolt esetben megszüntetheti. Ilyen esetnek minősül különösen, ha/ 
 
„c) a másik házastársat [vagyoni ügyeiben] cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság 
alá helyezték és gondnokául nem a házastársát rendelték ki.” 
 
 Indokolás a T/5949/274-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 197. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 65. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A gyámhatóság jóváhagyása szükséges a házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez, ha 
azt tizennyolcadik életévét be nem töltött vagy olyan nagykorú házastárs kötötte, aki cselekvőké-
pességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy akinek a cselekvőképességét a bíróság vagyonával való 
rendelkezésében korlátozta.” 
 
 Indokolás a T/5949/274-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 198. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 3:35. §-
3:86. § helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„[3:35. § [A házastársak vagyoni viszonyainak rendezése]] 
 
[(1) A házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközös-
ség időtartamára szerződéssel rendezhetik (házassági vagyonjogi szerződés). 
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(2) A házasulók és a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben az a törvény szerinti 
vagyonelkülönítési, vagy közszerzeményi rendszert köthetik ki, vagy a szerződés tartalmát 
más módon is megállapíthatják. 
(3) Házassági vagyonjogi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a házastársak között a há-
zassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség áll fenn (törvényes vagyonjo-
gi rendszer).] 
 
... 
 
[3:86. § [A lakáshasználat újrarendezése]] 
 
[(1) Ha a bíróság a lakás osztott használatát rendelte el vagy a tulajdonos (haszonélvező) há-
zastársat kötelezte a lakás elhagyására, bármelyik házastárs kérheti a lakáshasználat újra-
rendezését arra történő hivatkozással, hogy a rendezés alapjául szolgáló körülményekben be-
következett változás miatt a használat módjának változatlan fenntartása lényeges jogos érde-
két vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sérti. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a volt házastársnak azt a jogát, hogy a használat 
megosztását követően a volt házastársa bérlőtársi jogviszonyának megszüntetését külön tör-
vény bérlőtársakra vonatkozó rendelkezései alapján kérje.] 
 
3:35.§ [Vagyonközösségi szabályok alkalmazása] 
 
A házastársi vagyonközösségre — ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a vagyonközösségre vo-
natkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
3:36.§  [Szerzési arány] 
 
A házastársak a vagyonközösséghez tartozó jogokat és kötelezettségeket — ha vagyonjogi szerző-
dés eltérően nem rendelkezik — egyenlő arányban szerzik meg. 
 
3 :37.§ [Házastársi vagyonközösség bírósági megszüntetése] 
 
(1) A házastársi vagyonközösség megszűnik akkor is, ha a bíróság azt a házassági életközösség 
fennállta alatt megszünteti. 
(2) A bíróság a vagyonközösséget indokolt esetben bármelyik házastárs kérelmére megszüntetheti, 
különösen, ha 
a) a másik házastárs a kérelmet el őterjesztő házastárs hozzájárulása nélkül megkötött szerződések-
kel olyan mértékű adósságot halmozott fel, amely a közös vagyonból őt megillető részesedést meg-
haladja; 
b) az egyéni vállalkozó másik házastárssal vagy azzal a gazdasági társasággal szemben, amelynek a 
másik házastárs korlátlanul felelős tagja, végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás indult és ez a 
házastársi közös vagyonból őt megillető részesedést veszélyeztetheti; 
c) a másik házastársat cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték és gondnokául nem a 
házastársát rendelték ki. 
(3) A vagyonközösség - a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában - a megszüntetését kimondó 
határozat jogerőre emelkedését követő hónap utolsó napján szűnik meg. 
(4) Ha a bíróság a vagyonközösséget megszünteti, a házastársak vagyoni viszonyaira az életközös-
ség fennállása alatt a továbbiakban a vagyonelkülönítés szabályai az irányadók. 
(5) Ha az az ok, amelynek alapján a bíróság a vagyonközösséget megszüntette, már nem áll fenn, a 
bíróság az életközösség fennállta alatt - a házastársak közös kérelmére - a vagyonközösséget hely-
reállítja. 
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3:38.§ [A halál esetére szóló rendelkezés a vagyonjogi szerződésben] 
 
(1) Házassági vagyonjogi szerződésben a házastársak vagyonuk sorsáról haláluk esetére is rendel-
kezhetnek; e rendelkezésekre a közös végrendelet szabályait kell alkalmazni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a szerződés a felek halálával nem szűnik meg, ha ar-
ra valamelyik házastárs halála folytán kerül sor és a szerződés a házastársak közös végrendeleteként 
hatályosulhat.” 
 
 Indokolás a T/5949/277-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 199. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV Harmadik részben a 3:87. § - 3:90. § 
elhagyását javasolják: 
 

„[Harmadik rész 
A bejegyzett élettársi kapcsolat] 

 
[3:87. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte]] 
 
[(1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen je-
len lévő két tizennyolcadik életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással be-
jegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni. 
(2) Kiskorú személy a gyámhatóság előzetes engedélyével sem létesíthet bejegyzett élettársi 
kapcsolatot.] 
 
[3:88. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége]] 
 
[A házasság érvénytelenségét eredményező okok a bejegyzést is érvénytelenné teszik, a be-
jegyzés érvénytelenségére a házasság érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseket - a 3:87. § 
(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - megfelelően alkalmazni kell.] 
 
[3:89. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai]] 
 
[(1) A törvénynek 
a) a házasságkötésre vonatkozó szabályait a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére és 
b) a házastársak tartására, lakáshasználatára és a házastársak közötti vagyoni viszonyokra 
vonatkozó rendelkezéseit a bejegyzett élettársak tartására, közös lakásuk használatára, va-
gyoni viszonyuk rendezésére 
megfelelően alkalmazni kell. 
(2) A törvénynek a közös gyermekké fogadásra és a házastársak névviselésére vonatkozó ren-
delkezései nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. 
(3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, 
a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra, 
b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra vagy élet-
társakra, 
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c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt bejegyzett élettárs túlélő bejegyzett élettárs-
ára, 
d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre, akinek bejegyzett élettársi 
kapcsolatát megszüntették, 
e) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra 
is megfelelően alkalmazni kell.] 
 
[3:90. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése]] 
 
[(1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésére a házasság megszűnésére vonatkozó ren-
delkezések megfelelően irányadóak azzal, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat nem szűnik 
meg a bejegyzett élettárs nemének megváltoztatásával. 
(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor is megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot 
kötnek.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 200. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV Harmadik 
részben a 3:87. § - 3:90. § elhagyását javasolja: 
 

„[Harmadik rész 
A bejegyzett élettársi kapcsolat] 

 
[3:87. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte]] 
 
[(1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen je-
len lévő két tizennyolcadik életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással be-
jegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni. 
(2) Kiskorú személy a gyámhatóság előzetes engedélyével sem létesíthet bejegyzett élettársi 
kapcsolatot.] 
 
[3:88. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége]] 
 
[A házasság érvénytelenségét eredményező okok a bejegyzést is érvénytelenné teszik, a be-
jegyzés érvénytelenségére a házasság érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseket - a 3:87. § 
(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - megfelelően alkalmazni kell.] 
 
[3:89. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai]] 
 
[(1) A törvénynek 
a) a házasságkötésre vonatkozó szabályait a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére és 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 957. (121. sz. jav. - bejegyzett élettárs), pontjában fog-
laltakkal. 
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b) a házastársak tartására, lakáshasználatára és a házastársak közötti vagyoni viszonyokra 
vonatkozó rendelkezéseit a bejegyzett élettársak tartására, közös lakásuk használatára, va-
gyoni viszonyuk rendezésére 
megfelelően alkalmazni kell. 
(2) A törvénynek a közös gyermekké fogadásra és a házastársak névviselésére vonatkozó ren-
delkezései nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. 
(3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, 
a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra, 
b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra vagy élet-
társakra, 
c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt bejegyzett élettárs túlélő bejegyzett élettárs-
ára, 
d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre, akinek bejegyzett élettársi 
kapcsolatát megszüntették, 
e) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra 
is megfelelően alkalmazni kell.] 
 
[3:90. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése]] 
 
[(1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésére a házasság megszűnésére vonatkozó ren-
delkezések megfelelően irányadóak azzal, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat nem szűnik 
meg a bejegyzett élettárs nemének megváltoztatásával. 
(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor is megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot 
kötnek.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 201. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 87. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha a külön törvény alapján az ilyen kapcsolat lét-
rehozására jogosult személyek az arra hatáskörrel rendelkező hatóság előtt [az anyakönyvvezető 
előtt együttesen jelen lévő két tizennyolcadik életévét betöltött személy] személyesen kijelentik, 
hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban kívánnak élni.” 
 
 Indokolás a T/5949/229-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (277-4. sz. jav. - Harmadik), pontjában foglal-
takkal. 
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 202. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 87. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/229-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 203. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 87. 
§ (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) [Kiskorú] Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a gyámhatóság előzetes engedélyé-
vel sem létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot.” 
 
 Indokolás a T/5949/256. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 204. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 88. § elhagyását javasolják: 
 
„[3:88. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége]] 
 
[A házasság érvénytelenségét eredményező okok a bejegyzést is érvénytelenné teszik, a be-
jegyzés érvénytelenségére a házasság érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseket - a 3:87. § 
(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - megfelelően alkalmazni kell.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/229-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 205. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 88. 
§ módosítását javasolja: 
 
„3:88. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206. (229-2. sz. jav. - Harmadik89.§), 210. (229-2. sz. jav. - 

Harmadik90.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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A házasság érvénytelenségét eredményező okok a [bejegyzést] bejegyzett élettársi kapcsolatot is 
érvénytelenné teszik[,]; a [bejegyzés] bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenségére a házasság 
érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseket - a 3:87. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - 
megfelelően alkalmazni kell.” 
 
 Indokolás a T/5949/257. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 206. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 89. § elhagyását javasolják: 
 
„[3:89. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai]] 
 
[(1) A törvénynek 
a) a házasságkötésre vonatkozó szabályait a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére és 
b) a házastársak tartására, lakáshasználatára és a házastársak közötti vagyoni viszonyokra 
vonatkozó rendelkezéseit a bejegyzett élettársak tartására, közös lakásuk használatára, va-
gyoni viszonyuk rendezésére 
megfelelően alkalmazni kell. 
(2) A törvénynek a közös gyermekké fogadásra és a házastársak névviselésére vonatkozó ren-
delkezései nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. 
(3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, 
a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra, 
b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra vagy élet-
társakra, 
c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt bejegyzett élettárs túlélő bejegyzett élettárs-
ára, 
d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra a személyre, akinek bejegyzett élettársi 
kapcsolatát megszüntették, 
e) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársakra 
is megfelelően alkalmazni kell.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/229-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 207. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 89. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (229-2. sz. jav. - Harmadik88.§), 210. (229-2. sz. jav. - 

Harmadik90.§), pontjaiban foglaltakkal. 



- 108 - 

 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/179. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 208. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 89. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 209. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 89. 
§ kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) A bejegyzett élettárs a korábbi házasságából származó házassági nevét nem viselheti a házas-
ságra utaló toldással.” 
 
 Indokolás a T/5949/255. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 210. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 90. § elhagyását javasolják: 
 
„[3:90. § [A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése]] 
 
[(1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésére a házasság megszűnésére vonatkozó ren-
delkezések megfelelően irányadóak azzal, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat nem szűnik 
meg a bejegyzett élettárs nemének megváltoztatásával. 
(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor is megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot 
kötnek.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/229-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (229-2. sz. jav. - Harmadik88.§), 206. (229-2. sz. jav. - 

Harmadik89.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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 211. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV Negyedik 
részben a 3:91. § - 3:104. § elhagyását javasolja: 
 

„[Negyedik rész 
Az élettársi kapcsolat 

1. cím 
Általános rendelkezések] 

 
[3:91. § [Az élettársi kapcsolat létrejötte és megszűnése]] 
 
[(1) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat lé-
tesítése nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt 
élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegy-
zett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata és akik nem állnak egymással egyenesági 
rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. 
(2) Az élettársi kapcsolat az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az életközösség 
létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett 
élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.] 
 
… 
 
[3:104. § [A lakáshasználat újrarendezése]] 
[(1) Ha a bíróság a lakás osztott használatát rendelte el vagy a tulajdonos (haszonélvező) élet-
társat kötelezte a lakás elhagyására, bármelyik volt élettárs kérheti a lakáshasználat újraren-
dezését arra való hivatkozással, hogy a rendezés alapjául szolgáló körülményekben bekövet-
kezett változás miatt a használat módjának változatlan fenntartása lényeges jogos érdekét 
vagy a közös kiskorú gyermek érdekét sérti. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a volt élettársnak azt a jogát, hogy a használat 
megosztását követően volt élettársa bérlőtársi jogviszonyának megszüntetését külön törvény 
bérlőtársakra vonatkozó rendelkezései alapján kérje.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 212. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 97. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/180. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (277-4. sz. jav. - Harmadik), pontjában foglal-
takkal. 
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 213. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 106. § a) 
pont módosítását javasolja: 
 
/Apai jogállást a törvényben meghatározottak szerint/ 
 
„a) házassági kötelék, [bejegyzett élettársi kapcsolat,]” 
 
/keletkeztet./ 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 214. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 106. § b) 
pont módosítását javasolja: 
 
/Apai jogállást a törvényben meghatározottak szerint/ 
 
„b) [élettársak esetében] emberi reprodukcióra irányuló, külön törvényben szabályozott eljárás (a 
továbbiakban: reprodukciós eljárás),” 
 
/keletkeztet./ 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 215. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 107. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:107. § [Házassági köteléken[, bejegyzett élettársi kapcsolaton] alapuló vélelem] 
 
(1) A gyermek apjának – a 3:108. § (2) és (3) bekezdésében foglalt kivételekkel – azt a férfit kell 
tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 214. (277-16. sz. jav. - 

Harmadik106.§b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 213. (277-16. sz. jav. - 

Harmadik106.§a)), pontjaiban foglaltakkal. 
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legalább egy része alatt házassági kötelékben [vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban] állott. A 
házasság [vagy bejegyzett élettársi kapcsolat] érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti. 
 
(2) A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolc-
vankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mindkét határnap hozzászámításával. Bizonyí-
tani lehet azonban, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt. 
 
(3) Ha a nő házasságának [vagy bejegyzett élettársi kapcsolatának] megszűnése után újból házas-
ságot kötött [vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot] létesített, az újabb házasságának [vagy be-
jegyzett élettársi kapcsolatának] fennállása alatt született gyermeke apjának akkor is az újabb fér-
jet [vagy bejegyzett férfi élettársat] kell tekinteni, ha a korábbi házasság[, bejegyzett élettársi 
kapcsolat] megszűnése és a gyermek születése közt háromszáz nap nem telt el. Ha ez a vélelem 
megdől, a gyermek apjának a korábbi férjet [vagy bejegyzett férfi élettársat] kell tekinteni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 216. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 108. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha az apaság az anya házassági kötelékén [vagy bejegyzett élettársi kapcsolatán] alapuló vé-
lelem alapján nem állapítható meg, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával kö-
zösen [– élettársi kapcsolatuk fennállása alatt –] reprodukciós eljárásban vett részt és a származás 
a reprodukciós eljárás következménye.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 217. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 108. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 217. (277-18. sz. jav. - 

Harmadik108.§(2)), 218. (277-18. sz. jav. - Harmadik108.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 
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„(2) Az anyának az eredményes reprodukciós eljárás lefolytatását követően a gyermek születéséig 
terjedő időszakban más férfival létrejött házassága [vagy bejegyzett élettársi kapcsolata] a férj 
[vagy bejegyzett élettárs] vonatkozásában apasági vélelmet nem keletkeztet.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 218. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 108. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az anyával reprodukciós eljárásban résztvevő férfit [élettársát] kell az (1) bekezdésben foglal-
tak szerint a gyermek apjának tekinteni akkor is, ha az anya korábbi házasságának megszűnésétől a 
reprodukciós eljárásból származó gyermek megszületéséig a vélelmezett fogamzási idő nem telt el.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 219. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 109. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része 
alatt nem állott házassági kötelékben [vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban] és apasági vélelmet 
keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek 
apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a ma-
gáénak ismerte el.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-19. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 216. (277-18. sz. jav. - 

Harmadik108.§(1)), 218. (277-18. sz. jav. - Harmadik108.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 216. (277-18. sz. jav. - 

Harmadik108.§(1)), 217. (277-18. sz. jav. - Harmadik108.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 220. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 
109. § (2) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább [tizenhat] tizennégy évvel idősebb férfi te-
het.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 221. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 
109. § kiegészítését javasolja a következő új (9) bekezdés  felvételével: 
 
„(9) Ha az apai elismerő nyilatkozat nagykorú gyermekre vonatkozik, a gyermek nyilatkozhat, hogy 
az apai elismerő nyilatkozatot tevő férfi családi nevét kívánja-e viselni, vagy az addig viselt családi 
nevét viseli tovább.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/258. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 222. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 110. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke [vagy bejegyzett élettársi kapcsolata], 
sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, az apasá-
got bírósági úton lehet megállapítani.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (258. sz. jav. - Harmadik109.§új(9)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (258. sz. jav. - Harmadik109.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-20. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 223. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 112. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Cselekvőképtelen [kiskorú] személy helyett – a gyámhatóság hozzájárulásával – a törvényes 
képviselő léphet fel.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/274-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 224. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 114. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Ha a származás reprodukciós eljárás következménye, az apaság vélelme akkor támadható meg, 
ha az anya férje[, bejegyzett élettársa vagy élettársa] illetve az anyával a reprodukciós eljárásban 
közösen résztvevőként feltüntetett férfi az eljáráshoz nem járult hozzá.” 
 
 Indokolás a T/5949/277-21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 225. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 116. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (274-11. sz. jav. - Harmadik124.§(3)), pontjában 
foglaltakkal. 
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„(4) Az anya volt férje, [volt bejegyzett élettársa] akkor jogosult az apaság vélelmének megtáma-
dására, ha a vélelem az, hogy az anya újabb házasságbeli férje [vagy újabb bejegyzett élettársa] 
az apa, de ennek a vélelemnek megdőlte esetén a volt férjet[, volt bejegyzett élettársat] kellene 
apának tekinteni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-22. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 226. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 121. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Nincs szükség az apaság vélelmének megdöntése iránti perindításra, ha az apaság vélelme az 
anya házassága, [bejegyzett élettársi kapcsolata] alapján [az apaság vélelme fennáll] áll fenn, a 
házastársak[, bejegyzett élettársak] életközössége azonban már legalább háromszáz napja meg-
szűnt és az a férfi, akitől a gyermek ténylegesen származott, a gyermeket teljes hatályú apai elisme-
rő nyilatkozattal a magáénak kívánja elismerni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 227. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 121. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bíróság nemperes eljárásban a vélelmezett apa, az 
anya, valamint a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal magának elismerni kívánó 
férfi közös kérelmére megállapítja, hogy a gyermeknek nem az anya férje, volt férje[, bejegyzett 
élettársa, volt bejegyzett élettársa] az apja. Az apaság kérdését ugyanebben az eljárásban [„Az 
apai elismerő nyilatkozaton alapuló vélelem” című § rendelkezései szerinti] teljes hatályú apai 
elismerő nyilatkozattal kell rendezni.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 227. (277-23. sz. jav. - 

Harmadik121.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 228. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 122. § (4) 
bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(4) Ha a gyermek reprodukciós eljárásból származott, nem jogosult perindításra az a nő, aki 
az eljárás lefolytatásához ivarsejtet vagy embriót adományozott.]” 
 
 Indokolás a T/5949/280-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 229. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 124. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Cselekvőképtelen [kiskorú] személy helyett – a gyámhatóság hozzájárulásával – a törvényes 
képviselő léphet fel.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/274-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 230. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 127. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az örökbefogadáshoz az örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek törvényes képvise-
lőjének egyező kérelme, valamint a gyermek szüleinek, a házasságban[, bejegyzett élettársi kap-
csolatban] élő örökbefogadó házastársának[, bejegyzett élettársának] a hozzájárulása szükséges.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 226. (277-23. sz. jav. - 

Harmadik121.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (274-10. sz. jav. - Harmadik112.§(3)), pontjában 
foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 231. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 127. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/162. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 232. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 128. § (1) 
bekezdés e) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Örökbefogadó az a/ 
 
„e) személyisége, valamint körülményei alapján alkalmas a gyermek [örökbefogadására] megfele-
lő tartására, gondozására és nevelésére, és” 
 
 Indokolás a T/5949/280-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 233. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 128. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 234. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 128. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A gyermek érdekében [rokoni vagy], házastársi, vagy a vérszerinti szülő bejegyzett élettársa 
vagy élettársa általi örökbefogadás esetén a gyámhatóság eltekinthet a törvényben előírt mértékű 
korkülönbségtől, a felkészítő tanfolyamon és tanácsadáson való részvételtől. Rokoni örökbefogadás 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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esetén a felkészítő tanfolyamon és tanácsadáson való részvétel nem kötelező és a gyermek érdeké-
ben a gyámhatóság eltekinthet a törvényben előírt mértékű korkülönbségtől.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/236-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 235. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 129. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-3. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 236. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 129. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A gyámhatóság a rokonok, a szülő házastársa, a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább 
egy éve folyamatosan a saját háztartásában nevelő örökbe fogadni szándékozó [természetes ]sze-
mély, nemzetközi örökbefogadás esetén pedig az örökbe fogadni szándékozó [természetes ]sze-
mély alkalmasságát az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/176-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 237. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 129. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A gyámhatóság a rokonok, a szülő házastársa, vérszerinti szülő bejegyzett élettársa, élettársa, a 
gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve folyamatosan a saját háztartásában nevelő 
örökbe fogadni szándékozó természetes személy, nemzetközi örökbefogadás esetén pedig az örökbe 
fogadni szándékozó természetes személy alkalmasságát az örökbefogadás engedélyezése iránti eljá-
rás során állapítja meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (236-2. sz. jav. - Harmadik129.§(2)), 239. (236-3. sz. 

jav. - Harmadik130.§(1)), 245. (236-4. sz. jav. - Harmadik134.§(2)a)), 248. (236-5. sz. jav. - Harmadik135.§(2)), 250. (236-6. sz. jav. - 

Harmadik136.§(2)), 253. (236-7. sz. jav. - Harmadik138.§(2)), 255. (236-8. sz. jav. - Harmadik139.§(1)), 256. (236-8. sz. jav. - Harma-

dik139.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/236-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 238. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 130. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-4. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 239. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 130. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Örökbefogadni – a házastárs kiskorú gyermekének, bejegyzett élettárs, élettárs vérszerinti kis-
korú gyermekének örökbefogadása kivételével – csak olyan gyermeket lehet, akinek a szülei nem 
élnek, vagy akit a szülei megfelelően nevelni nem képesek.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/236-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 240. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 130. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az örökbefogadott személyt az örökbefogadás fennállása alatt csak az örökbefogadó házastársa 
fogadhatja örökbe, az örökbefogadó halála után azonban más személy is. [Az utóbbi esetben] Ha a 
gyermeket az örökbefogadó halála után nem az örökbefogadó volt házastársa fogadja örökbe, a ko-
rábbi örökbefogadás megszűnik.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; az Ifjúsági bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 241. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 133. § (2) 
bekezdés felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„(2) Nincs szükség az örökbefogadáshoz az örökbefogadó házastársának[, bejegyzett élettársának] 
hozzájárulására, ha” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 242. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 133. § (2) 
bekezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Nincs szükség az örökbefogadáshoz az örökbefogadó házastársának, bejegyzett élettársának 
hozzájárulására, ha/ 
 
„b) a házastársak[, bejegyzett élettársak] között az életközösség megszűnt.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 243. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 134. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az örökbefogadás iránti kérelem előterjesztését, és az érdekeltek hozzájárulását követően az 
örökbe fogadni szándékozó [természetes ]személynek a gyermeket legalább egy hónapig a saját 
háztartásában kell gondoznia. Az örökbefogadás csak a gondozási idő eredményes eltelte után en-
gedélyezhető.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 242. (277-25. sz. jav. - 

Harmadik133.§(2)b)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 241. (277-25. sz. jav. - 

Harmadik133.§(2)felv.), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/176-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 244. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 134. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-5. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 245. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 134. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják: 
 
/(2) Az örökbefogadás az (1) bekezdés szerinti gondozási idő mellőzésével engedélyezhető, ha/ 
 
„a) az örökbefogadó és a vérszerinti szülő házastársak, bejegyzett élettársak vagy élettársak,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/236-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 246. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 135. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-6. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 247. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 135. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A gyermek [külföldre történő] nemzetközi örökbeadása – a rokonok és a szülő házastársa által 
történő örökbefogadás kivételével – csak örökbefogadhatóvá nyilvánított, átmeneti nevelésbe vett, 
vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében engedélyezhető, feltéve, hogy a gyermek örökbefoga-
dására a tartós nevelésbe vételt, vagy az örökbefogadhatóvá nyilvánítást követően belföldön nem 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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került sor, mivel azt nem kezdeményezték, vagy az örökbefogadása érdekében tett intézkedések 
nem vezettek eredményre.” 
 
 Indokolás a T/5949/181. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 248. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 135. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A gyermek külföldre történő örökbeadása – a rokonok és a szülő házastársa, vérszerinti szülő 
bejegyzett élettársa, élettársa által történő örökbefogadás kivételével – csak örökbefogadhatóvá 
nyilvánított, átmeneti nevelésbe vett, vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében engedélyezhető, 
feltéve, hogy a gyermek örökbefogadására a tartós nevelésbe vételt, vagy az örökbefogadhatóvá 
nyilvánítást követően belföldön nem került sor, mivel azt nem kezdeményezték, vagy az örökbefo-
gadása érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/236-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 249. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 136. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-7. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 250. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 136. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Nyílt örökbefogadás – a rokonok és a szülő házastársa, vérszerinti szülő bejegyzett élettársa, 
élettársa által történő örökbefogadás kivételével – csak a területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
vagy működési engedéllyel rendelkező örökbefogadást elősegítő szervezet közreműködésével jöhet 
létre.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/236-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 251. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 137. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását az örökbefo-
gadást elősegítő szervezet az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számí-
tott legfeljebb öt évig a külön jogszabályban foglaltak szerint figyelemmel kíséri és segíti.” 
 
 Indokolás a T/5949/182. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 252. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 138. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-8. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 253. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 138. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Azt, akit mindkét házastárs – akár együttesen, akár külön-külön – örökbefogadott, a házastár-
sak közös gyermekének kell tekinteni (közös gyermekké fogadás). Közös gyermekké fogadás az is, 
ha egyik házastárs a másik házastárs gyermekét fogadja örökbe, valamint az egyik bejegyzett élet-
társ, élettárs a másik bejegyzett élettárs, élettárs vérszerinti gyermekét 
fogadja örökbe.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/236-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 254. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 139. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/165-9. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 255. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 139. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az örökbefogadás folytán a leszármazáson alapuló rokonságból származó szülői felügyeleti és 
rokontartási jogok valamint kötelezettségek megszűnnek. Ha azonban az egyik házastárs a másik 
házastárs gyermekét, valamint az egyik bejegyzett élettárs, élettárs a másik bejegyzett élettárs, élet-
társ vérszerinti gyermekét fogadta örökbe, ennek a szülőnek a jogait és kötelezettségeit az örökbe-
fogadás nem érinti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/236-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 256. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 139. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha az egyik házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs a másik házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs 
korábbi házasságából, bejegyzett élettársi  kapcsolatból, élettársi kapcsolatából származó gyermekét 
fogadja örökbe, és az a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, élettársi kapcsolat, amelyből a 
gyermek származik, a házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs halála folytán szűnt meg, az örökbefo-
gadás a meghalt házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs rokonainak kapcsolattartási jogát nem érinti. 
Kivételesen indokolt esetben a gyámhatóság nyílt örökbefogadás esetén azt a vérszerinti szülőt is 
feljogosíthatja a kapcsolattartásra, aki hozzájárult gyermekének a másik szülő házastársa, bejegyzett 
élettársa, élettársa által történő örökbefogadásához.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), 256. (236-8. sz. 

jav. - Harmadik139.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (236-1. sz. jav. - Harmadik128.§(2)), 255. (236-8. sz. 

jav. - Harmadik139.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/236-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 257. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 
140. § (6) bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(6) Ha a születési anyakönyvbe – az örökbefogadók kifejezett kérésére – az örökbefogadásnak 
csak a tényét jegyezték be, az örökbefogadó szülők halála vagy ismeretlen helyen való tartózkodása 
esetén az örökbefogadott törvényes képviselője vagy a nagykorú örökbefogadott bármikor kérheti a 
gyámhatóságtól, hogy a születési anyakönyvbe az örökbefogadó szülők[et] vérszerinti szülőkként 
[jegyezzék be]való bejegyzését engedélyezze.” 
 
 Indokolás a T/5949/259. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 258. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 144. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az örökbefogadást a bíróság felbontja, ha akár az örökbefogadó, akár az örökbefogadott olyan 
magatartást tanúsított, amely miatt az örökbefogadás fenntartása a másik fél számára elviselhetet-
lenné vált. Ha az örökbefogadott még kiskorú, az örökbefogadás felbontására az örökbefogadó ké-
relmére csak kivételesen indokolt esetben, a gyermek érdekében kerülhet sor.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 259. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 146. § módosítását javasolják: 
 
„3:146. § [[Az örökbefogadást felbontó határozat hatálya]] 
[Az örökbefogadás felbontása az egyik örökbefogadóra nézve]” 
 
 Indokolás a T/5949/183. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 260. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 149. § módosítását javasolják: 
 
„3:149. § [Az örökbefogadás megszűnésének [egyes ]jogi hatásai]” 
 
 Indokolás a T/5949/184. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 261. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 
155. § módosítását javasolja: 
 
„3:155. § (1) A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét 
[(születési nevét vagy a házasságkötéssel szerzett nevét)] viseli. Ha a szülők nem kötöttek házas-
ságot, a gyermek nem viselheti az anyja más személlyel kötött házassága folytán a 3:29. § (1) be-
kezdésének b) és c) pontja szerint viselt nevét. A gyermek családi névként szüleinek összekapcsolt 
családi nevét is viselheti, akkor is, ha a szülők a házasságkötés után családi nevüket nem kapcsolták 
össze vagy a szülők nem kötöttek házasságot, nem létesítettek bejegyzett élettársi kapcsolatot. A 
gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet. 
(2) A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének 
csak azonos családi neve lehet, kivéve, ha a szülők a házasság[,] fennállása alatt családi (házassági) 
nevüket módosították. Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös há-
zassági nevét viselheti. Ha csak a szülők egyike viseli házassági nevét a 3:29. § (3) bekezdése sze-
rint, a gyermek – a szülők megállapodása alapján - a másik szülő 3:29. § (1) bekezdésének a) vagy 
d) pontja szerint viselt nevét vagy a szülők összekapcsolt családi nevét viseli.”„(4) Ha nincs olyan 
személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek nevéről - az (1) bekezdés szerinti keretek 
között - az anya dönt  [az anyja családi nevét (születési nevét vagy az (1) bekezdésben foglalt 
kivétellel a házasságkötéssel szerzett nevét) viseli. Az anya a gyámhatóságon kezdeményezheti, 
hogy a születési anyakönyvbe a gyermek apjaként képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a 
képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás során bejelentheti, hogy a gyerme-
ke továbbra is az ő családi nevét viseli]. 
(3) A gyermek utónevét a szülők határozzák meg. 
(4) Ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek az anyja családi nevét 
(születési nevét vagy az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a házasságkötéssel szerzett nevét) viseli. 
Az anya a gyámhatóságon kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe a gyermek apjaként 
képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló el-
járás során bejelentheti, hogy a gyermeke továbbra is az ő családi nevét viseli. 
(5) Az anya a gyámhatóságon kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe a gyermek apjaként 
képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló el-
járás során bejelentheti, hogy a gyermeke 
a) továbbra is az ő családi nevét , 
b) a képzelt apa családi nevét, vagy 
c) az anya és a képzelt apa családi nevéből képzett összekapcsolt családi nevet 
viseli. Bejelentés hiányában a gyermek az anya családi nevét viseli. 
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[(5)] (6) Ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek a nagykorúvá 
válását követően kérheti, hogy a születési anyakönyvbe – ha arra korábban nem került sor – apja-
ként képzelt személyt jegyezzenek be, és kezdeményezheti a korábban bejegyezett képzelt apa [ne-
vének] adatainak törlését is. Ebben az esetben arról is nyilatkozhat, hogy a továbbiakban is viselni 
kívánja-e a képzelt apa családi nevét.” 
 
 Indokolás a T/5949/252. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 262. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 155. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának családi nevét (születési 
nevét vagy a házasságkötéssel szerzett nevét) viseli. Ha a szülők nem kötöttek házasságot, a gyer-
mek nem viselheti az anyja más személlyel kötött házassága folytán a 3:29. § (1) bekezdésének b) 
és c) pontja szerint viselt nevét. A gyermek családi névként szüleinek összekapcsolt családi nevét is 
viselheti, akkor is, ha a szülők a házasságkötés után családi nevüket nem kapcsolták össze vagy a 
szülők nem kötöttek házasságot[, nem létesítettek bejegyzett élettársi kapcsolatot]. A gyermek 
családi neve legfeljebb kéttagú lehet.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 263. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 157. § módosítását javasolják: 
 
„3:157. § [A gyermek gondozása[ és nevelése]]” 
 
 Indokolás a T/5949/185. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 264. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 159. § mó-
dosítását  javasolja: 
 
„3:159. § [A gyermekekkel [tényleges családi kapcsolatban álló] egy háztartásban élő személy 
részvétele a gyermek gondozásban és nevelésben] 
 
A gyermek gondozása, nevelése során egyes jogok és kötelezettségek gyakorlásában – a felügyele-
tet gyakorló szülő hozzájárulásával – részt vehet az a személy is, akinek saját vagy a szülővel közös 
háztartásában a gyermek huzamos időn át nevelkedik.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 265. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 160. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„3:160. § [A gyermek vagyonának kezelői] 
 
(1) A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy a gyermek[ük minden olyan] 
vagyonát kezeljék[, amely a törvény szerint nincs kivéve a kezelésük alól]. Törvény egyes va-
gyontárgyakra illetve meghatározott vagyonrészre vonatkozóan a szülők vagyonkezelői jogát kizár-
hatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 266. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 166. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A szülői felügyeletet gyakorló szülő[k joga és kötelezettsége, hogy gyermeküket mind sze-
mélyi mind vagyoni ügyeiben képviseljék] a gyermek törvényes képviselője.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/280-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (280-7. sz. jav. - Harmadik166.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 267. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 166. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A vagyonkezelői joggal nem rendelkező szülő [ellátja] a gyermek vagyoni ügyeiben [a] törvé-
nyes képvisel[et jogát is]őként nem járhat el.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/280-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 268. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 168. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A szülő – ha a törvény kivételt nem tesz – nem képviselheti a gyermekét olyan ügyben, amely-
ben ő maga, házastársa, [bejegyzett élettársa, élettársa,] egyenesági rokona, vagy az ő törvényes 
képviselete alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű félként szerepel.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 269. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 170. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás kö-
zött megoszthatják és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet teljes körűen csak az 
egyikük gyakorolja. A szülők erre irányuló megállapodásá[ra]t - ellenkező megállapodás létrejötté-
nek bizonyításáig - vélelmezni kell [utal], ha a gyermek hosszabb ideje megszakítás nélkül egyikük 
háztartásában nevelkedik.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-8. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 266. (280-7. sz. jav. - Harmadik166.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 



- 130 - 

A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 270. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 170. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A házasság[i, bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése] felbontása iránti vagy a szülői 
felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság – a gyermek érdekét mérle-
gelve – a szülők közös szülői felügyeletre vagy a szülői felügyelet (1) bekezdés szerinti rendezésére 
vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 271. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 173. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására [az egyik] kizárólag a gyermekkel együtt élő szü-
lőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő – a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában – a szü-
lői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 272. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 176. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/59-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 273. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 181. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/59-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 274. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 182. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A szülőnek - kivéve, ha a gyermek vagy a gyermeket nevelő szülő sérelmére elkövetett cse-
lekmény miatt a büntetőeljárásban elrendelhető távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt áll - jo-
ga van gyermekével kapcsolatot tartani akkor is, ha a szülői felügyeleti joga szünetel.” 
 
 Indokolás a T/5949/151. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 275. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 183. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A kapcsolattartásra a nagyszülő, a testvér, – ha a szülő és a nagyszülő nem él, vagy a kapcso-
lattartásban tartósan akadályozva van, vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja – a 
gyermek szülőjének testvére, vagy szülőjének házastársa[, bejegyzett élettársa] is jogosult.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 276. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 183. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
(3) A kapcsolattartásra – ha a gyermek hosszabb időn keresztül a háztartásában nevelkedett – ké-
relmére feljogosítható a szülő volt házastársa[, volt bejegyzett élettársa], a gyermeket korábban 
nevelő más személy, gyám és az is, akinek a gyermekre vonatkozó apasági vélelmét a bíróság meg-
döntötte. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 276. (277-29. sz. jav. - 

Harmadik183.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 277. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 185. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
(1) A kapcsolattartásról a házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők egyez-
séget köthetnek, egyezségük hiányában pedig a kapcsolattartásról – kérelemre vagy a gyermek ér-
dekében hivatalból – a bíróság dönt. Ha házassági[, bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése] 
felbontása vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per nincs folyamatban, a kapcsolattartásról a 
szülők megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt. A döntés előtt az érdekelteket és az ítélő-
képessége birtokában lévő gyermeket meg kell hallgatni. 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 278. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 185. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban rendelkezni kell a kapcsolattartás gyakoriságáról és 
időtartamáról, folyamatos [vagy] illetve időszakos voltáról, arról, hogy – külön jogszabályban meg-
határozott – felügyelt kapcsolattartásra kerül-e sor, a gyermek átadásának és visszaadásának helyé-
ről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és az 
elmaradt kapcsolattartás pótlásáról.” 
 
 Indokolás a T/5949/186. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 275. (277-29. sz. jav. - 

Harmadik183.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 279. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 185. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban rendelkezni kell a kapcsolattartás gyakoriságáról és 
időtartamáról, folyamatos vagy időszakos voltáról, arról, hogy – külön [jogszabályban]törvényben 
meghatározott – felügyelt kapcsolattartásra kerül-e sor, a gyermek átadásának és visszaadásának he-
lyéről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és 
az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért, a 
Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 280. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 185. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a kapcsolattartás megváltoztatását a határo-
zat jogerőre emelkedésétől számított két éven [jogvesztő határidőn] belül csak a bíróságtól lehet 
kérni.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 281. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 190. § (1) 
bekezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Szünetel a szülői felügyelet, ha/ 
 
„a) a szülő [kiskorú] cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, kivéve a tizenhatodik 
életévét betöltött kiskorú személy gondozási, nevelési jogát és kötelezettségét[, vagy ha a szülő 
cselekvőképességét a bíróság szülői felügyelettel kapcsolatos jognyilatkozat tételében korlátoz-
ta],” 
 
 Indokolás a T/5949/274-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 



- 134 - 

 282. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 190. § (1) bekezdés f) pont módosítását javasolják: 
 
/(1) Szünetel a szülői felügyelet, ha/ 
 
„f) a gyermeket a gyámhatóság átmeneti nevelésbe vette, [vagy]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 283. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 190. § (1) bekezdés g) pont módosítását javasolják: 
 
/(1) Szünetel a szülői felügyelet, ha/ 
 
„g) a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el[.], vagy” 

 
 
 Indokolás a T/5949/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 284. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 190. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új h) 
pont  felvételével: 
 
/(1) Szünetel a szülői felügyelet, ha/ 
 
„h) ha a szülővel szemben a bíróság a gyermek sérelmére elkövetett cselekmény miatt büntető eljá-
rási kényszerintézkedésként távoltartást rendelt el, a kényszerintézkedés időtartamáig.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (158. sz. jav. - Harmadik190.§(1)g)), 284. (158. sz. jav. - 

Harmadik190.§(1)újh)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (158. sz. jav. - Harmadik190.§(1)f)), 284. (158. sz. jav. - 

Harmadik190.§(1)újh)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/158. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 285. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 194. § (1) 
bekezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Megszűnik a szülői felügyeleti jog:/ 
 
„b) a gyermek örökbefogadásával, kivéve, ha a [házastárs a másik] szülő házastársa [gyermekét] 
fogadja örökbe a gyermeket,” 
 
 Indokolás a T/5949/280-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 286. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 195. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha a szülőt a bíróság valamelyik gyermeke személye ellen elkövetett szándékos bűncselek-
mény miatt szabadságvesztésre ítélte, a bíróság a felügyeletet a szülő valamennyi gyermeke felett 
megszüntetheti. A bíróság úgy is rendelkezhet, hogy a megszüntető határozat hatálya kihat a később 
szület[et]ő gyermekre is.” 
 
 Indokolás a T/5949/280-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 287. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 197. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A szülői felügyelet megszüntetése, valamint visszaállítása iránt a [korlátozottan cselekvőké-
pes szülő és] a cselekvőképtelen szülő és gyermek helyett a gyámhatóság hozzájárulásával a törvé-
nyes képviselő indíthat pert. A korlátozottan cselekvőképes szülő és gyermek a pert törvényes kép-
viselője hozzájárulásával maga indíthatja meg. A szülői felügyelettel kapcsolatos jognyilatkozatok 
tételében cselekvőképességében korlátozott nagykorú szülő a gyámhatóság hozzájárulásával indít-
hat pert.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (158. sz. jav. - Harmadik190.§(1)f)), 283. (158. sz. jav. - 

Harmadik190.§(1)g)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/274-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 288. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 198. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki arra rászorult, mert magát önhibáján kívül nem 
képes eltartani és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa[, bejegyzett élettársa, volt 
bejegyzett élettársa vagy] volt élettársa  vagy vele vagyonközösségben élő más személy nincs.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 289. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 198. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Rokonaival szemben [az] tartásra jogosult [tartásra] az, aki [arra rászorult, mert] magát ön-
hibáján kívül nem képes eltartani (rászorult) és akinek tartásra kötelezhető házastársa,volt házastár-
sa, bejegyzett élettársa, volt bejegyzett élettársa vagy volt élettársa nincs.” 
 
 Indokolás a T/5949/282-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 290. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 199. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:199. § [A tartási képesség] 
 
Nem köteles mást eltartani az, aki ezáltal saját szükséges tartását [vagy a tartás sorrendjében a 
jogosultat megelőző személy tartását] veszélyeztetné. Ez a szabály a szülőnek a kiskorú gyerme-
kével szemben fennálló tartási kötelezettségére nem irányadó.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/282-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 291. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 200. § he-
lyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„3:200. § [[A tartási kötelezettség sorrendje]] 
 
[(1) A tartási kötelezettség – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az egyenesági rokonokat 
terheli egymással szemben. 
(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szü-
lőjével szemben. 
(3) Ha a tartásra jogosultnak sem tartásra kötelezhető szülője, sem gyermeke nincs, eltartása 
távolabbi leszármazóira, tartásra kötelezhető leszármazó hiányában távolabbi felmenőire há-
rul oly módon, hogy a tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon a tá-
volabbit megelőzi. 
(4) Azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető egyenes ági rokona nincs, nagykorú testvére 
köteles eltartani, feltéve, hogy ezt saját maga, házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa és tar-
tásra rászoruló egyenes ági rokonai szükséges tartásának veszélyeztetése nélkül képes teljesí-
teni. 
(5) A tartásra rászoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra tör-
ténő hivatkozással, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében kö-
zelebb álló kötelezettel szemben nem érvényesíthetné.] 
 
[A tartásra kötelezettek] 
 
(1) A tartásra szoruló személyt — ha e törvény eltérően nem rendelkezik — elsősorban gyermekei 
kötelesek eltartani. 
(2) Ha a tartásra szoruló személynek tartásra kötelezhető leszármazója nincs, őt — ha e törvény el-
térően nem rendelkezik — házastársa, ennek hiányában volt házastársa köteles tartani. 
(3) Ha a tartásra szoruló személynek tartásra kötelezhető leszármazója, házastársa, volt házastársa 
nincs, őt — ha e törvény eltérően nem rendelkezik — felmenői kötelesek tartani. A közelebbi fel-
menő a távolabbi felmenőt a sorrendben megelőzi. 
(4) A tartási kötelezettség egy sorban terheli 
a) a tartásra szorulótól a leszármazás rendjén egyenlő távolságra lévő leszármazókat, 
b) a tartásra szorulótól a leszármazás rendjén egyenlő  távolságra lévő felmenőket 
c) a volt házastársakat. 
(5) Ha a tartásra kötelezettek közül valamelyik tartásra nem kötelezhető, a tartási kötelezettség he-
lyettük gyermekeiket terheli (helyettesítés). A helyettesítés nem alkalmazható a dédszülőknél távo-
labbi felmenők leszármazóira illetve a házastárs, volt házastárs gyermekére, kivéve, ha tartásról a 
jogosult hosszabb időn át gondoskodott.” 
 
 Indokolás a T/5949/282-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 292. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 200. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető egyenes ági rokona nincs, nagykorú testvére köteles 
eltartani, feltéve, hogy ezt saját maga, házastársa, [bejegyzett élettársa, élettársa] és tartásra rászo-
ruló egyenes ági rokonai szükséges tartásának veszélyeztetése nélkül képes teljesíteni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 293. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 201. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:201. § [A házastárs[, bejegyzett élettárs] gyermekének tartása] 
 
(1) A házastárs[, bejegyzett élettárs] köteles háztartásában eltartani a vele együtt élő házastársának, 
bejegyzett élettársának olyan, tartásra szoruló kiskorú gyermekét, akit házastársa, bejegyzett élettár-
sa az ő beleegyezésével hozott a közös háztartásba. 
 
(2) A szülő házastársának[, bejegyzett élettársának] tartási kötelezettsége nem érinti a vérszerinti 
szülő tartásdíj-fizetési kötelezettségét.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 294. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 202. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:202. § [A szülő házastársa[, bejegyzett élettársa] és a gyermeket nevelő más személy tartása] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 294. (277-33. sz. jav. - 

Harmadik202.§), 296. (277-33. sz. jav. - Harmadik203.§), pontjaiban foglaltakkal. 



- 139 - 

 
(1) A gyermek szülőjének tartásra rászoruló házastársát[, bejegyzett élettársát] akkor köteles eltar-
tani, ha a házastárs[, bejegyzett élettárs] az ő eltartásáról hosszabb időn át gondoskodott. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel köteles eltartani a gyermek a gyermeket nevelő más 
személyt.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 295. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 202. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel köteles eltartani a gyermek [a gyermeket] az őt nevelő 
más személyt.” 
 
 Indokolás a T/5949/282-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 296. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 203. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:203. § [A tartás sorrendje a gyermekek és a szülők között] 
 
Tartásra a vérszerinti gyermek, a szülő házastársa[, bejegyzett élettársa] által nevelt gyermek és a 
gyermeket nevelő más személy által nevelt gyermek, illetve a vérszerinti szülő – ha a jogi feltételek 
egyébként fennállnak – a szülő házastársa [és bejegyzett élettársa], illetve a gyermeket nevelő más 
személy egysorban jogosult.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 293. (277-33. sz. jav. - 

Harmadik201.§), 296. (277-33. sz. jav. - Harmadik203.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 293. (277-33. sz. jav. - 

Harmadik201.§), 294. (277-33. sz. jav. - Harmadik202.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 297. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 203. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:203. § [A tartás sorrendje a gyermekek és a szülők között] 
 
Tartásra 
a) a vérszerinti gyermek, a szülő házastársa, bejegyzett élettársa által nevelt gyermek és a gyerme-
ket nevelő más személy által nevelt gyermek, illetve 
b) a vérszerinti szülő – ha a jogi feltételek egyébként fennállnak – a szülő házastársa és bejegyzett 
élettársa, illetve a gyermeket nevelő más személy 
egysorban jogosult.” 
 
 Indokolás a T/5949/282-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 298. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 204. § (2) 
bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) Ha a tartásra köteles személy a tartás alól mentesül, a rá eső tartás a vele egy sorban álló 
kötelezettekre, ilyenek hiányában pedig a sorban utána kötelezettekre hárul.]” 
 
 Indokolás a T/5949/282-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 299. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 205. § he-
lyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„3:205. § [[A tartásra való jogosultság sorrendje]] 
 
[(1) Ha valaki több jogosult eltartására köteles és mindegyiket nem képes eltartani, a jogosult-
ság sorrendjében 
a) kiskorú gyermek a nagykorú gyermeket, 
b) a gyermek a házastársat, volt házastársat, bejegyzett élettársat, volt bejegyzett élettársat és 
a volt élettársat, 
c) a házastárs, volt házastárs, bejegyzett élettárs, volt bejegyzett élettárs, a volt élettárs – egy-
mással egy sorban – a szülőt, 
d) a szülők – egymással egy sorban – a többi rokont, 
e) a többi rokon közül a leszármazó a felmenőt és a leszármazás rendjében a közelebbi rokon 
a távolabbit megelőzi. 
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(2) A kötelezettel szemben érvényesíthető összes tartási igény a jövedelme felét nem haladhat-
ja meg.] 
 
[A tartásra való jogosultság sorrendje] 
 
(1) A tartásra köteles személy — ha e törvény eltérően nem rendelkezik — akkor is legfeljebb a jö-
vedelme felét meg nem haladó mértékben kötelezhető tartásra, ha több személy eltartására köteles. 
(2) Kiskorú gyermekét a szülő saját megélhetése terhére, az (1) bekezdésben meghatározott mérté-
ken felül is köteles tartani, a kiskorú gyermekek részére pénzben fizetendő tartásdíj együttes havi 
összege azonban nem haladhatja meg a tartásra kötelezett szülő havi jövedelmének felét. 
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott összeg nem fedezi valamennyi tartásra jogosult igényét, a 
tartásra kötelezett — ha e törvény eltérően nem rendelkezik - tartásra csak az (4) bekezdésben meg-
határozott tartási sorrend szerint kötelezhető. 
(4) A tartási sorrendben 
a) a kiskorú leszármazó igénye a nagykorú leszármazóét, 
b) a leszármazás rendjén közelebbi rokon igénye a távolabbi rokonét, 
c) a leszármazás rendjén azonos távolságra lévő leszármazó igénye a felmenőét, 
d) a leszármazás rendjén azonos távolságra lévő egyenesági rokon igénye az oldalági rokonét 
e) a házastárs igénye a volt házastársét és a szülőét 
megelőzi, azzal, hogy a tartásra az ükunokával egy sorban jogosultak az ükunokánál távolabbi le-
származók illetve az ükszülővel az ükszülőnél távolabbi felmenők. 
(5) A kötelezett a sorrendben hátrébb álló igénye alapján tartásra csak akkor kötelezhető, ha a sor-
rendben előrébb állók tartási igényét az (1) bekezdésben meghatározott összeg fedezi. Ha a rendel-
kezésre álló összegből az egy sorban jogosultak valamennyi igénye nem elégíthető ki, a kötelezett a 
jogosultak igényeinek arányos, részbeni kielégítésére kötelezhető.” 
 
 Indokolás a T/5949/282-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 300. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 205. § (1) 
bekezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Ha valaki több jogosult eltartására köteles és mindegyiket nem képes eltartani, a jogosultság 
sorrendjében/ 
 
„b) a gyermek a házastársat, volt házastársat,[ bejegyzett élettársat, volt bejegyzett élettársat és] 
a volt élettársat, a vele vagyonközösségben élő más személyt,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 301. (277-34. sz. jav. - 

Harmadik205.§(1)c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 301. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 205. § (1) 
bekezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Ha valaki több jogosult eltartására köteles és mindegyiket nem képes eltartani, a jogosultság 
sorrendjében/ 
 
„c) a házastárs, volt házastárs, [bejegyzett élettárs, volt bejegyzett élettárs,] a volt élettárs, a va-
gyonközösségben élő személy – egymással egy sorban – a szülőt,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 302. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 208. § (5) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) Ha a jogosult a tartásra csak részben szorul rá, tartáskiegészítés illeti meg. [Ha a jogosult rá-
szorultsága teljes, de a tartására elsősorban köteles rokonai nem képesek az indokolt szükség-
leteinek megfelelő tartást nyújtani, a sorban következő kötelezettektől kérhet 
tartáskiegészítést.] Ez a szabály megfelelően alkalmazandó akkor is, ha a megelőző kötelezettek 
csak a szükséges tartás egy részének teljesítésére kötelezhetők.” 
 
 Indokolás a T/5949/282-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 303. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 215. § módosítását javasolják: 
 
„3:215. § [A tartáshoz való jog és a tartási kötelezettség megszűnése]” 
 
 Indokolás a T/5949/187. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 300. (277-34. sz. jav. - 

Harmadik205.§(1)b)), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 304. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 219. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvé-
telével: 
 
„(3) Ha a különélő szülő háztartásában hosszabb időt tölt folyamatosan a gyermek, vagy a különélő 
szülő a gyermek tartásáról egyéb módon természetben gondoskodik, akkor az érintett időszakra a 
gondozó szülő tartásdíjat nem követelhet.” 
 
 Indokolás a T/5949/155. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 305. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 220. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás ellenére a bíróság a különélő szülőt akkor [ítélhet meg] 
kötelezheti tartásdíj[at] fizetésére , ha az a körülmények utóbb bekövetkezett, előre nem látható, lé-
nyeges változása miatt a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos érdeksérelmének elhárítása 
végett indokolt.” 
 
 Indokolás a T/5949/281-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 306. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 221. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
/(2) A gyermektartásdíj megállapítása során figyelembe kell venni:/ 
 
„e) a gyermeknek, valamint reá tekintettel az őt nevelő szülőnek jövedelmi helyzettől függetlenül 
juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.” 
 
 Indokolás a T/5949/139. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 307. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 221. § (2) bekezdés c) pont módosítását javasol-
ják: 
 
/(2) A gyermektartásdíj megállapítása során figyelembe kell venni:/ 
 
„c) a szülők háztartásában eltartott [más szülő által nevelt] valamennyi gyermeket,” 
 
 Indokolás a T/5949/60. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 308. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 221. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) A tartásdíj összegét - az összes körülmény mérlegelésével - gyermekenként általában a kötele-
zett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell megállapítani. Az átlagos jövedelem 
megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a keresetlevél beadását megelőző egy évi összes jöve-
delmét figyelembe kell venni.” 
 
 Indokolás a T/5949/138. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 309. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 221. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-
huszonöt százalékában kell megállapítani. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kö-
telezettnek a keresetlevél beadását megelőző egy év[i]ben megszerzett összes jövedelmét figyelem-
be kell venni.” 
 
 Indokolás a T/5949/281-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 310. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 222. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:222. § [A rokontartásra és a kiskorú gyermek tartására vonatkozó szabályok alkalmazása] 
 
A továbbtanuló nagykorú gyermek tartására a rokontartás közös szabályait, valamint a kiskorú 
gyermek tartására vonatkozó rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 
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 Indokolás a T/5949/281-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 311. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 223. § cím 
módosítását javasolja: 
 
„3:223. § [A továbbtanuló nagykorú  gyermek tartásra való jogosultsága]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/281-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 312. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 223. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A nagykorú, munkaképes gyermek [„A rászorultság vélelme” című §-ban] a 3:217. §-ában 
foglalt eseten kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai ésszerű időn belüli folytatása 
érdekében arra rászorul. A szülőt a továbbtanulási szándékról megfelelő időben tájékoztatni kell.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/281-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 313. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 223. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A szülő [a] huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló gyermekének tartására csak rendkívül 
indokolt esetben kötelezhető.” 
 
 Indokolás a T/5949/281-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (281-4. sz. jav. - Harmadik223.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (281-4. sz. jav. - Harmadik223.§cím), pontjában 
foglaltakkal. 
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- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 314. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Tóth Gyula képvise-
lők -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 231. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/88. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 315. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 234. § (1) 
bekezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A gyermek részére kivételesen több gyám is kirendelhető. Többes gyámrendelésre akkor kerül-
het sor, ha/ 
 
„a) a gyermeket saját háztartásukban nevelő házastársak[, bejegyzett élettársak] közösen vállalják 
a gyámságot,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-35. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 316. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HARMADIK KÖNYV 235. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Gyám lehet minden nagykorú [természetes ]személy, akivel szemben a törvényben meghatá-
rozott kizáró ok nem áll fenn és személyében, körülményeiben alkalmas a gyámság ellátására.” 
 
 Indokolás a T/5949/176-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 317. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 236. § (1) 
bekezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Nem rendelhető ki gyámul az a személy,/ 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„a) aki cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy akinek cselekvőképességét a szülői 
felügyelet gyakorlásával összefüggésben korlátozták,” 
 
 Indokolás a T/5949/274-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 318. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 239. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha a gyermekvédelmi gyámságot a nevelőszülő látja el, a gyermek vagyonát csak akkor kezel-
heti, és a gyermeket vagyoni ügyeiben csak akkor képviselheti, ha arra a gyámhatóság – 
kér[és]elmére – feljogosítja. A gyámhatóság vagyonkezelésre vonatkozó felhatalmazása a vagyon 
egészére vagy az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozhat. Felhatalmazás hiányában a va-
gyonkezelésről az erre rendelt külön gyám gondoskodik.” 
 
 Indokolás a T/5949/283-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 319. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 240. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A gyám működését a gyámhatóság rendszeres felügyelete – gyermekvédelmi gyámság esetén 
[az] irányítása – alatt látja el. Tevékenységéről bármikor köteles felvilágosítást adni a gyámható-
ságnak.” 
 
 Indokolás a T/5949/283-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 320. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 241. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat, így különösen a tartásdíjat, gondozási díjat, 
gyermekvédelmi, családtámogatási és társadalombiztosítási [támogatásokat, családtámogatáso-
kat] ellátásokat – ha törvény kivételt nem tesz – a gyám részére kell folyósítani.” 
 
 Indokolás a T/5949/283-3. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 321. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 242. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A gyámhatóság - indokolt esetben - a gyámot az (1)-(2) bekezdésben meghatározott eseteken 
kívül [– indokolt esetben –] hivatalból vagy a korlátozottan cselekvőképes gyámság alatt álló, il-
letve a gyámság alatt álló hozzátartozója kérelmére – eseti számadásra kötelezheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/283-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 322. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 243. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:243. § [A gyámság[nak] és a gyám tisztségének megszűnése] 
 
(1) A gyámság megszűnik, ha a gyámság alatt álló meghal, szülői felügyelet alá kerül, vagy nagy-
korúságát eléri. 
(2) A gyám tisztsége megszűnik: 
a) a gyámság megszűnésével, 
b) a gyám felmentésével, [vagy] 
c) a gyám elmozdításával, 
d) a gyám halálával.” 
 
 Indokolás a T/5949/283-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 323. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 246. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A gyám ellen számadási kötelezettsége alapján támasztható követelések a gyámot a vagyonke-
zelés alól felmentő határozat közlésétől számított egy év alatt évülnek el. Ha azonban a követelés 
alapjául szolgáló [ok] tény menthető okból csak később jutott a[z érdekelt] jogosult tudomására, a 
határidőt a tudomásszerzéstől kell számítani[, feltéve, hogy a követelés a rendes elévülés szabá-
lyai szerint már korábban el nem évült].” 
 
 Indokolás a T/5949/283-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 324. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HARMADIK KÖNYV 248. § mó-
dosítását javasolja: 
 
„3:248. § [A gyám[ság] és a gyámolt közti vitás követelések érvényesítése] 
 
A gyám és a gyámsága alatt álló személy között keletkezett [vitás], vitatott követeléseket bírósági 
úton az eseti-, az időszakos számadás vagy a végszámadás elfogadása után is [lehet bírósági úton] 
érvényesíteni lehet.” 
 
 Indokolás a T/5949/283-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 325. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 1. § módosítását javasolják: 
 
„4:1. § [A birtokos] 
 
(1) Birtokos az, aki a dolgot [sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony 
alapján ]hatalmában tartja. 
(2) Olyan birtokos mellett, aki a [dolog] dolgot - annak időleges birtokára jogosító jogcím alapján 
tényleges hatalmában tartja a dolgot (albirtokos), birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a dolog fe-
lett tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja (főbirtokos). 
(3) Birtokos az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került. 
(4) A dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut.” 
 
 Indokolás a T/5949/188. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 326. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 1. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják: 
 
„(1) A birtok tényleges hatalom a dolgon. Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időle-
ges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja.” 
 
 Indokolás a T/5949/122. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 327. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 1. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító [jogviszony] jog-
cím alapján hatalmában tartja.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/284-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 328. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 1. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) [Birtokos az is] Azzal szemben, aki a dolgot jogalap nélkül tartja hatalmában, birtokosnak kell 
tekinteni azt is, akitől a dolog jogalap nélkül [időlegesen más személy] tényleges hatalmába ke-
rült.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/284-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 329. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 1. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„[(4)] 4:2. § [A birtok megszerzése] 
A dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (284-1. sz. jav. - Negyedik1.§(3)), 329. (284-1. sz. jav. - 

Negyedik1.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (284-1. sz. jav. - Negyedik1.§(1)), 329. (284-1. sz. jav. - 

Negyedik1.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/284-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 330. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 3. § módosí-
tását javasolja: 
 
„4:3. § [A birtok [elvesztése] megszűnése] 
 
(1) [A birtokot a birtokos elveszti] Megszűnik a birtok, ha a birtokos dolog feletti tényleges hata-
lom gyakorlásával véglegesen felhagy, vagy ha a dolog birtokát főbirtokosként más szerzi meg. 
 
(2) A birtok [nem vész el azzal, hogy] nem szűnik meg, ha a birtokos a tényleges hatalom gyakor-
lásával időlegesen [fel]hagy fel vagy [a tényleges hatalom gyakorlásában] abban időlegesen aka-
dályoztatva van. 
 
[(3)] 4:4. § [A birtok átszállása] 
A birtokos halálával vagy jogutódlással való megszűnésével a dolog birtoka a hagyaték 
megnyíltával vagy a jogutódlással az örökösre vagy a jogutódra száll át. Az örökös vagy a jogutód 
[birtokosi helyzetét] jogállását az örökhagyó [vagy] illetve a jogelőd birtokláshoz való jogcíme ha-
tározza meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/284-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Alkot-
mányügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 331. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 6. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző 
birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 
harminc napon belül, az ellenérdekű fél ellen indított keresettel, a bíróságtól kérheti a határozat 
megváltoztatását.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (284-1. sz. jav. - Negyedik1.§(1)), 328. (284-1. sz. jav. - 

Negyedik1.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (189. sz. jav. - Negyedik6.§(6)), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 332. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 6. § (6) bekezdés helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„(6) [A törvény eltérő rendelkezése hiányában a jegyző eljárására a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak.] A köz-
igazgatási úton való birtokvédelmi eljárás részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/189. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 333. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 8. § módosí-
tását javasolja: 
 
„4:8. § [A jogalap nélküli birtokos helyzete és kiadási kötelezettsége] 
 
(1) Aki jogalap nélkül van a dolog birtokában, köteles a dolgot a birtoklásra jogosultnak kiadni. 
(2) A jogalap nélküli birtokos a dolog kiadását megtagadhatja mindaddig, amíg a birtoklással kap-
csolatosan 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 kiadásra való felszólítástól a dolog kiadásáig a fe-
lelős őrzés szabályai irányadóak.” 
 
 Indokolás a T/5949/321-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 334. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 9. § módosí-
tását javasolja: 
 
„4:9. § [A jogalap nélküli birtokos megtérítési igénye és elviteli joga] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (189. sz. jav. - Negyedik6.§(3)), pontjában foglal-
takkal. 
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(1) A jogalap nélküli birtokos követelheti - a dolog fenntartásával rendszerint együtt járó kisebb ki-
adások kivételével - a dologra fordított [indokolt, hasznos]szükséges költségei megtérítését [– a 
dolog fenntartásával rendszerint együtt járó kisebb kiadások kivételével –], továbbá - ingatlan 
esetén - elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat. 
(2) A jogalap nélküli birtokos jóhiszeműsége esetén a hasznokkal nem fedezett[ indokolt], hasznos 
költségei megtérítését is követelheti, rosszhiszeműsége esetén pedig a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai szerint követelhet megtérítést. 
(3) A jogalap nélküli birtokos az elvitel jogát csak az állag sérelme nélkül gyakorolhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/321-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 335. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 10. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A jóhiszemű jogalap nélküli birtokos az addig terjedő időre, amíg a birtokot tőle a jegyző vagy 
a bíróság előtt vissza nem követelik, az elfogyasztott vagy beszedni elmulasztott hasznok értékének 
megtérítésére nem köteles, és a dologban bekövetkezett károkért nem felelős. [A jóhiszemű jog-
alap nélküli birtokos a dolog visszakövetelése ellenére sem köteles azoknak az elfogyasztott 
vagy beszedni elmulasztott hasznok értékének megfizetésére, amelyeket vélt jogának megfele-
lően a visszakövetelésig beszedett vagy beszedhetett volna, és nem felel azokért a károkért 
sem, amelyek a dologban vélt jogának gyakorlása következtében keletkeztek.]” 
 
 Indokolás a T/5949/321-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 336. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 11. § elha-
gyását javasolja: 
 
„4:11. § [[A jogalap nélküli birtokos joga a dolog értékesítésére és felhasználására]] 
 
[(1) Ha a jogosult a dolgot megfelelő határidő alatt felszólításra nem szállítja el, és annak 
máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy a költségek előlegezésével járna, a jog-
alap nélküli birtokos a dolgot értékesítheti vagy felhasználhatja. 
(2) A gyorsan romló vagy az olyan dolgot, amely esetében a késedelem jelentős értékveszte-
séggel járna – ha lehetséges – értékesíteni kell, vagy fel kell használni. 
(3) Az értékesítésből befolyt összeg vagy a felhasznált dolog ellenértéke a jogosultat illeti 
meg.]” 
 
 Indokolás a T/5949/321-4. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 337. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 15. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/18. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 338. Dr. Szabó Éva, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szép Béla képviselők -  a tör-
vényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 15. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Dolognak minősül a pénz, az értékpapír, a pénzpiaci eszköz, [az üzletrész,] a társasági része-
sedés, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő[, valamint – törvény ilyen tartalmú 
rendelkezése esetén – a törvényben meghatározott vagyoni értékű jog is].” 
 
 Indokolás a T/5949/190. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 339. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 15. § (2) be-
kezdés helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„(2) [Dolognak minősül a pénz, az értékpapír, a pénzpiaci eszköz, az üzletrész, a dolog módjá-
ra hasznosítható természeti erő, valamint – törvény ilyen tartalmú rendelkezése esetén – a 
törvényben meghatározott vagyoni értékű jog is.] A tulajdonjog szabályait megfelelően alkal-
mazni kell a pénzre, az értékpapírokra valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőkre 
is.” 
 
 Indokolás a T/5949/285. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 340. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 18. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az épület tulajdonjoga – ha törvény, törvény felhatalmazása alapján bírósági vagy más hatósá-
gi határozat vagy a földtulajdonossal kötött írásbeli megállapodás eltérően nem rendelkezik – a 
földtulajdonost illeti meg.” 
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 Indokolás a T/5949/296-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 341. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 21. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) [A t]Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint kizárólagos állami, önkormányzati, valamint a köztestületi tulajdon azon része, amely állami 
vagy önkormányzati vagyonjuttatásból, költségvetési támogatástól származik, továbbá törvényben 
meghatározott egyes korlátozottan forgalomképes tulajdon köztulajdonnak minősül.” 
 
 Indokolás a T/5949/68. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 342. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 21. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A [törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint] kizárólagos állami tulajdon, a forgalomképtelen önkormányzati tulajdon[,] valamint a köz-
testületi tulajdon azon része, amely állami vagy önkormányzati vagyonjuttatásból, költségvetési tá-
mogatástól származik, továbbá törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott [egyes] 
korlátozottan forgalomképes tulajdon köztulajdonnak minősül.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/286-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 343. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 21. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (286-1. sz. jav. - Negyedik21.§(3)), pontjában fog-
laltakkal. 
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„(3) Törvény a (2) bekezdésben foglaltakon kívül más dolgokat is a kizárólagos állami tulajdon kö-
rébe sorolhat. A kizárólagos önkormányzati tulajdon körét törvény vagy önkormányzati rendelet ha-
tározza meg [meghatározhatja a kizárólagos állami tulajdon további tárgyait].” 

 
 
 Indokolás a T/5949/286-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 344. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 21. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A köztulajdon tárgyainak tulajdonjogát kizárólag az állam, önkormányzat illetve — vagyonjut-
tatásként — köztestület szerezheti meg. A köztulajdon tárgyai – törvény eltérő rendelkezése hiá-
nyában – nem idegeníthetők el és  nem terhelhetők meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/286-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 345. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 
24. §  felvételével: 
 
„4:24. § [Rendeltetésszerű joggyakorlás] 
 
A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel 
másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszé-
lyeztetné.” 
 
 Indokolás a T/5949/123. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (286-1. sz. jav. - Negyedik21.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 346. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 30. §  felvételével: 
 
„4:30. § [Szükségbeni út] 
 
Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingat-
lan mindenkori birtokosa ingatlanjaikon átjárjon. E jogot a föld birtokosa a szomszédok érdekeit 
kímélve, minden esetben ugyanazon útvonalon – ha a földön megfelelő magánút vezet keresztül, 
ennek igénybevételével – jogosult gyakorolni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/296-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 347. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 33. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:33. § [Eltérés a szomszédjogi rendelkezésektől] 
 
A törvénynek a szomszédjogra vonatkozó rendelkezéseitől jogszabály, helyi szokás vagy a felek 
megállapodása eltérhet.” 
 
 Indokolás a T/5949/287-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 348. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 35. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Ha a közérdekű használattal kapcsolatos korlátozás a közérdekű használat [következtében és 
terjedelmében] időtartamára vagy terjedelmére tekintettel a rendeltetésszerű használatot kizárja, 
lehetetlenné teszi, vagy jelentős mértékben akadályozza, a tulajdonos az ingatlan megvételét vagy 
kisajátítását kérheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/287-2. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420. (296-5. sz. jav. - Negyedik183.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 349. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 38. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének 
jogát másnak átengedje, a dolgot biztosítékul adja, vagy tulajdonjogát más módon megterhelje, 
másra átruházza vagy azzal felhagyjon. A rendelkezési jog tartalmát [jogszabály]törvény korlátoz-
hatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 350. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 40. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az elidegenítési és terhelési tilalomba ütköző rendelkezés semmis, feltéve, hogy  
 
a) a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba vagy más közhiteles [lajstromba] nyilvántartásba beje-
gyezték, és 
b) a rendelkezésre jogot alapító személy egyébként rosszhiszemű volt, vagy  
c) a rendelkezés ellenérték nélkül történt. 
 
 Indokolás a T/5949/288. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 351. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 45. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:45. § [Ingatlan-nyilvántartási igény] 
 
Ha az [ingatlantulajdonos]  ingatlan tulajdonosa [a] tulajdonjog[o]át ingatlan-nyilvántartáson kí-
vül szerezte, igényt tarthat arra, hogy [tulajdonjogát] azt az ingatlan-nyilvántartásba [feltüntesse] 
bejegyezzék.” 
 
 Indokolás a T/5949/296-4. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 352. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV I. fejezetben 
a 46. § - 51. § módosítását javasolja: 
 

„I. fejezet 
Tulajdonszerzés átruházással 

 
4:46. § [T[ulajdonostól való t]ulajdonszerzés rendelkezési jog alapján]  
 
Átruházással – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – [csak a dolog tulajdonosától] akkor lehet a 
tulajdonjogot megszerezni , ha az átruházó fél az átruházás hatályosulásának időpontjában jogosult 
volt a tulajdonjogot átruházni. 
 
4:47. § [Tulajdonszerzés [nem tulajdonostól] rendelkezési jog hiányában] 
 
(1) Kereskedelmi forgalomban eladott ingó dolgon a dolog birtokának átruházásával a jóhiszemű 
vevő akkor is tulajdonjogot szerez, ha a kereskedő nem volt [tulajdonos] jogosult a tulajdonjog át-
ruházására, feltéve, hogy az ellenértéket megfizette.  
(2) A dolog birtokának átruházásával [K]kereskedelmi forgalmon kívül is tulajdonjogot szerez az, 
aki a dolgot jóhiszeműen és ellenszolgáltatás fejében olyan személytől szerzi meg, akire azt a tulaj-
donos bízta. A tulajdonos azonban a dolgot a[z első] tulajdonszerzéstől számított egy év[en]es jog-
vesztő határidőn belül az ellenszolgáltatás megtérítése fejében visszaválthatja. A visszaváltással a 
tulajdonszerzést követően, az új tulajdonos rendelkezése folytán keletkezett jogok megszűnnek. A 
felek jogviszonyára egyébként a jóhiszemű jogalap nélküli birtoklás szabályai irányadóak.  
(3) Akire pénzt vagy értékpapírt ruháznak át, a pénz és az értékpapír birtokának átruházásával — 
dematerializált értékpapír esetén az értékpapír-számlán való jóváírással — tulajdonjogot szerez ak-
kor is, ha az átruházó nem volt jogosult a pénz illetve az értékpapír átruházására. 
 
4:48. § [Az átruházás] 
 
(1) A[z ingó dolog] tulajdonjog[ának] átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló 
szerződés vagy más jogcím és – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a dolog birtokának átruhá-
zása szükséges.   
(2) Ingatlan tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez az [erre] átruházásra irányuló szer-
ződésen vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegy-
zése szükséges. 
(3) Névre szóló, hagyományos okiratként kiállított értékpapír tulajdonjogának megszerzéséhez az 
átruházásra irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül az okiratra vezetett átruházó nyilatkozat 
(forgatmány) és az értékpapír birtokának átruházása is szükséges. 
(4) Dematerializált értékpapír átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződé-
sen vagy más jogcímen felül az értékpapírnak az átruházással szerző fél értékpapírszámláján való 
jóváírása szükséges. 
 
[4:49. § [A dematerializált értékpapír tulajdonjogának átruházása]] 
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[(1) A dematerializált értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – annak az ér-
tékpapír-számlának a jogosultját kell tekinteni, amelyen a dematerializált értékpapírt nyil-
vántartják.  
(2) A dematerializált értékpapír tulajdonának átruházásához az átruházásra irányuló szerző-
dés vagy más jogcím és az átruházó által az értékpapírszámla vezetőjének adott átutalási 
megbízás alapján az átruházó értékpapírszámlájának a megterhelése, valamint az értékpapír 
tulajdonjoga megszerzőjének értékpapírszámláján az értékpapír jóváírása szükséges.] 
 
[4:50. § [Az okirati formában kiállított névre szóló értékpapír tulajdonjogának átruházása]] 
 
[(1) Az olyan okirati formában kiállított értékpapír tulajdonjogának átruházásához, amely 
tartalmazza a jogosult megnevezését, és nem tartalmaz olyan kikötést, amely szerint a kötele-
zett az értékpapír bármely bemutatójának köteles teljesíteni (névre szóló értékpapír), az át-
ruházásra irányuló jogcímen alapuló birtokátruházáson kívül teljes vagy üres forgatmány 
szükséges. 
(2) A teljes forgatmány a névre szóló értékpapírra vagy az ahhoz csatolt lapra (toldatra) veze-
tett, az átruházó által aláírt írásbeli nyilatkozat, amely kifejezi az értékpapír átruházásának 
szándékát, és megjelöli azt a személyt, akire az értékpapírt átruházzák. 
(3) Az üres forgatmány az értékpapír hátlapjára vagy a toldatra rávezetett, az átruházó által 
aláírt olyan írásbeli nyilatkozat, amely kifejezi az értékpapír átruházásának szándékát, de 
nem tartalmazza annak a személynek a megjelölését, akire az értékpapírt átruházzák. Üres 
forgatmánynak minősül az átruházónak az értékpapír hátlapján vagy a toldaton szereplő alá-
írása is. 
(4) Az értékpapír üres forgatmánnyal való átruházása esetében az értékpapír birtokosa 
a) az üres forgatmányt kitöltheti a saját nevére vagy más személy nevére, 
b) az értékpapírt újból átruházhatja üres forgatmánnyal vagy más személy nevére szóló teljes 
forgatmánnyal, valamint 
c) az értékpapírt harmadik személynek továbbadhatja anélkül, hogy az üres forgatmányt ki-
töltené és az értékpapírt újabb forgatmánnyal látná el. 
(5) Ha jogszabály felhatalmazása alapján a kibocsátó a névre szóló értékpapírba felvett írás-
beli nyilatkozatával a forgatmány útján való átruházás lehetőségét kizárja (negatív rendeleti 
záradék), az értékpapír az engedményezés hatályával ruházható át.] 
  
[4:51. § [Tulajdonszerzés pénzen és értékpapíron]] 
 
[Akire az átruházás időpontjában törvényes fizetőeszközként használt pénzt vagy az értékpa-
pírok átruházására vonatkozó szabályok szerint értékpapírt ruháznak át, tulajdonossá lesz 
akkor is, ha az átruházó nem volt tulajdonos.]” 
 
 Indokolás a T/5949/289-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 353. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 52. § módosítását javasolják: 
 
„4:52. § [A hatósági határozat vagy hatósági árverés útján való szerzés] 



- 161 - 

 
Aki a dolgot hatósági határozat vagy hatósági árverés útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá 
lesz akkor is, ha az átruházó nem volt tulajdonos. [Ez a rendelkezés ingatlan árverésére nem vo-
natkozik.]” 
 
 Indokolás a T/5949/29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 354. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 52. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:52. § [A hatósági határozat vagy hatósági árverés útján való szerzés] 
 
A[ki a dolgot] dolog tulajdonjogát a hatósági határozatban megjelölt jogosult [vagy] illetve a ható-
sági árverésen szerző árverési vevő [útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá lesz] megszerzi 
akkor is, ha az [átruházó], akivel szemben a határozatot meghozták illetve az árverést lefolytatták, 
nem volt a dolog tulajdonosa, feltéve, hogy a tulajdonos személyes tekintetében jóhiszemű volt. Ez 
a rendelkezés ingatlan árverésére nem vonatkozik.” 
 
 Indokolás a T/5949/290-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 355. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 53. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A tulajdonjogot hatósági határozattal szerző jogosult – ha törvény vagy a hatósági határozat el-
térően nem rendelkezik –, a tulajdonjogot ingó dolog esetében a hatósági határozatban megjelölt 
időponttal, ingatlan esetében tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/290-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 356. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 53. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(2) Hatósági árverés esetén az árverési vevő a tulajdonjogot – ha jogszabály további feltételt nem 
határoz meg – ingó dolog esetében a [vételár kifizetésének időpontjával] dolog birtokának a ható-
ság árverést végző általi átruházásával, ingatlan esetében pedig a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésével szerzi meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/290-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bi-
zottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 357. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 53. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Hatósági árverés esetén az árverési vevő a tulajdonjogot – ha [jogszabály]törvény további fel-
tételt nem határoz meg – ingó dolog esetében a vételár kifizetésének időpontjával, ingatlan esetében 
pedig a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati 
bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 358. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 53. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A dolog tulajdonának hatósági határozattal vagy hatósági árverés útján való megszerzésével – 
ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján bírósági vagy más hatósági határozat eltérően nem 
rendelkezik – megszűnnek harmadik személynek a dolgot terhelő jogai, kivéve, ha a hatósági hatá-
rozattal vagy hatósági árverés útján szerző e jogokkal kapcsolatban nem volt jóhiszemű.” 
 
 Indokolás a T/5949/290-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság,  
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság; az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, 

 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért,  az 
Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; az Önkormányzati bizottság nem ért egyet. 
 
 
 359. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 55. § módo-
sítását javasolja: 
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„4:55. § [A kisajátítás [feltételei]] 
 
(1) [Kisajátítással] Az ingatlan [tulajdonjoga] kivételesen, törvényben meghatározott közérdekű 
célra, azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás ellenében [szerezhető meg] hatósági határozattal más 
tulajdonába adható (kisajátítás), feltéve, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése átruházás 
útján nem lehetséges. 
 
(2) A kártalanításra — ha törvény eltérően nem rendelkezik — az köteles, aki a kisajátítás alapján a 
tulajdonjogot megszerezi . 
 
 (3) A kisajátítási eljárásra irányadó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/291. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 360. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 56. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:56. § [Az elbirtoklás feltételei] 
 
(1) Elbirtoklás útján [megszerzi a dolog] tulajdonjog[á]ot szerez a dolgon, aki a dolgot sajátjaként 
ingatlan esetében tizenöt, egyéb dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja. 
 
(2) Három év alatt szerez tulajdonjogot a dolgon az, aki annak birtokát a tulajdonostól átruházásra 
irányuló, az alakszerűség megsértése miatt érvénytelen  szerződés alapján  szerezte, ha az abban 
foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. A birtokátruházás időpontjában a dolgon fennál-
ló korlátolt dologi jogok az elbirtoklás ellenére fennmaradnak.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 361. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 57. § elha-
gyását javasolja: 
 
„[4:57. § [A jogcímes elbirtoklás]] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 361. (292-1. sz. jav. - Negyedik57.§), pontjában foglal-
takkal. 
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[Az elbirtoklás három év elteltével bekövetkezik akkor, ha a birtokos a dolog birtokát a tulaj-
donostól olyan szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdon feltétlen átruházását köve-
telhetné, ha a szerződés az érvényességéhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek meg-
felelne, és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 362. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 57. § módosítását javasolják: 
 
„4:57. § [A jogcímes elbirtoklás] 
 
Az elbirtoklás [három] öt év elteltével bekövetkezik akkor, ha a birtokos a dolog birtokát a tulajdo-
nostól olyan szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdon feltétlen átruházását követelhetné, 
ha a szerződés az érvényességéhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelne, és a 
birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.” 
 
 Indokolás a T/5949/17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 363. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 58. § helyé-
be  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„4:58. § [[Jogutódlás az elbirtoklásban]] 
 
[Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének 
birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült, ha azonban a birtokos jogelődje elbirtok-
lás útján a tulajdonjogot már megszerezte, az elbirtoklási időt összeszámítani nem lehet.] 
 
[Az elbirtoklási idő számítása] 
 
(1) A birtokos elbirtoklási idejéhez hozzá kell számítani azt az időt, amely jogelődei birtoklása ide-
jén elbirtoklási időnek minősült. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360. (292-1. sz. jav. - Negyedik56.§), pontjában foglal-
takkal. 
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(2) Az elbirtoklási időbe nem számít be az az idő, amíg a tulajdonos a tulajdonjogát menthető okból 
nem tudja gyakorolni. 
(3) Az elbirtoklás megszakad, ha 
a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja, vagy eziránt bírósághoz fordul, 
b) a tulajdonos a dologgal rendelkezik, vagy 
c) a birtokos a dolog birtokát akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, vagy 
egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza. 
(4) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az el-
birtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.” 
 
 Indokolás a T/5949/292-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
" 
" 364. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 59. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ingatlanon [tulajdonjogát] elbirtoklás útján nem lehet tulajdonjogot [meg]szerezni, ha az el-
birtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 365. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 59. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az elbirtoklásra vonatkozó általános szabályok [szerint] megfelelő alkalmazásával birtokolha-
tó el a dolog tulajdoni hányada is.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (292-3. sz. jav. - Negyedik59.§(3)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (292-3. sz. jav. - Negyedik59.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 366. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 60. § elha-
gyását javasolja: 
 
„[4:60. § [Az elbirtoklási idő nyugvása]] 
 
[Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorol-
hassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha 
egyébként az elbirtoklási idő már eltelt vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 367. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 61. § elha-
gyását javasolja: 
 
„[4:61. § [Az elbirtoklás megszakadása]] 
 
[(1) Az elbirtoklás megszakad, ha 
a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz for-
dul, 
b) a tulajdonos a dologgal rendelkezik, vagy 
c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, vagy 
egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza. 
(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az 
elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (292-4. sz. jav. - Negyedik61.§), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (292-4. sz. jav. - Negyedik60.§), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 368. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 62. § (2) be-
kezdés helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„(2) [Az ingó dolog tulajdonjogának elbirtoklásával megszűnnek harmadik személynek a dol-
got terhelő olyan jogai, amelyek az elbirtokló birtokának megszerzése előtt keletkeztek, és 
amelyekre nézve az elbirtoklás ideje szintén eltelt, kivéve, ha az elbirtokló a harmadik sze-
mély jogának fennállásával kapcsolatban nem volt jóhiszemű, vagy ha annak fennállásáról az 
elbirtoklás idejének eltelte előtt értesült.] Az elbirtoklással a korábbi tulajdonos tulajdonjoga és 
az azt terhelő jogok megszűnnek.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 369. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 62. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (3) bekezdés  felvételével: 
 
„(3) Az elbirtoklással való tulajdonszerzés nem szünteti meg a korábbi tulajdonjogot terhelő szol-
galmi jogot és használati jogot, ha azt az elbirtoklási idő alatt ténylegesen gyakorolták.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/292-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 370. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 62. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Az elbirtoklással szerzett tulajdonjogot terheli az a szolgalmi jog és használati jog is, amelyet 
az elbirtoklással való tulajdonszerzést megelőző tíz év alatt szakadatlanul gyakoroltak.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (292-5. sz. jav. - Negyedik62.§új(3)), 370. (292-5. sz. 

jav. - Negyedik62.§új(4)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (292-5. sz. jav. - Negyedik62.§(2)), 370. (292-5. sz. jav. 

- Negyedik62.§új(4)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/292-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 371. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 65. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) [Gazdátlan ingó dolog tulajdonjogát] Ha a dolognak tulajdonosa nincs, azon tulajdonjogot 
szerez bárki, megszerzi, aki a dolgot tulajdonszerzés szándékával birtokba veszi, kivéve, ha a dol-
gon való tulajdonszerzést törvény tiltja.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 372. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 65. § (2) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) Gazdátlan az az ingó dolog, amely még senkinek sem volt a tulajdona, vagy amelynek 
birtoklásával a tulajdonos a tulajdonról való lemondás szándékával felhagyott.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/293. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (292-5. sz. jav. - Negyedik62.§(2)), 369. (292-5. sz. jav. 

- Negyedik62.§új(3)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (293. sz. jav. - Negyedik65.§(2)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (293. sz. jav. - Negyedik65.§(1)), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 373. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 67. § (1) be-
kezdés felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha valaki [vélhetően] ismeretlen tulajdonában álló, vagy ismeretlen helyen tartózkodó tulajdo-
nos tulajdonában álló kisebb értékű dolgot talál – amennyiben arra igényt tart – a dolgon tulajdon-
jogot szerez, ha” 
 
 Indokolás a T/5949/294-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 374. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 67. § (1) be-
kezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Ha valaki vélhetően ismeretlen tulajdonában álló, vagy ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonos 
tulajdonában álló kisebb értékű dolgot talál – amennyiben arra igényt tart – a dolgon tulajdonjogot 
szerez, ha/ 
 
„b) a dolog tulajdonosa, illetve az átvételére jogosult más személy az [jegyző hirdetményi] értesí-
tés[ének közzététel]étől számított egy éven belül a dologért nem jelentkezik.” 
 
 Indokolás a T/5949/294-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság,  
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság; az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért,  az 
Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; az Önkormányzati bizottság nem ért egyet. 
 
 
 375. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 68. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a dolog tulajdonosa és az – ismert helyen tartózkodó – átvételre 
jogosult személy ismert, elegendő, ha a találó a találástól számított nyolc napon belül értesíti az át-
vételre jogosultat a dolog megtalálásáról. Ebben az esetben a találó a dolog kiadásáig, vagy addig, 
míg azon tulajdont szerez, köteles a dolog [felelős] őrzéséről és tárolásáról megfelelően gondos-
kodni.” 
 
 Indokolás a T/5949/294-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 376. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 71. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:71. § [Kincstalálás] 
 
(1) Ha valaki olyan értékes dolgot talál, [amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy] amely-
nek tulajdon[joga]osa [egyébként] feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani. 
 
(2) A találó tulajdonjogot szerez a dolgon, ha annak muzeális vagy műemléki értéke nincs és arra az 
állam nem tart igényt; ha a talált dolog muzeális vagy műemléki értékű, tulajdonjoga az államot il-
leti meg [ellenkező esetben a találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosult]. 
 
[(3) Abban az esetben, ha a talált dolog muzeális vagy műemléki értékű, tulajdonjoga az álla-
mot illeti meg.]” 
 
 Indokolás a T/5949/294-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 377. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 72. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:72. § [A dolog feldolgozása és átalakítása] 
 
(1) Aki idegen dolog feldolgozásával vagy átalakításával a maga számára jóhiszeműen új dolgot ál-
lít elő, a feldolgozott (átalakított) dolog tulajdonosának választása szerint köteles a feldolgozott (át-
alakított) dolog értékét megtéríteni, vagy munkája értékének megtérítése ellenében az új dolog tu-
lajdonjogát átengedni. 
[(2)] Ha a munka értéke a feldolgozott vagy átalakított dolog értékét lényegesen meghaladja, a fel-
dolgozott (átalakított) dolog tulajdonosa a feldolgozott (átalakított) dolog értékének megtérítését 
követelheti. 
 
[(3)] (2) Ha a feldolgozó vagy átalakító rosszhiszemű volt, [a választás joga a feldolgozott, átala-
kított anyag tulajdonosát illeti] a feldolgozott (átalakított) dolog tulajdonosa akkor is követelheti 
az új dolog tulajdonjogának — gazdagodása megtérítése fejében történő — átengedését, ha a munka 
értéke a feldolgozott vagy átalakított dolog értékét jelentősen meghaladja. 
 
[(4) Ha az anyag tulajdonosa az új dolog tulajdonjogát választja, csak gazdagodását köteles 
megtéríteni.] 
 
[(5)] (3) Ha az új dolog tulajdonjogát a feldolgozó szerzi meg, harmadik személynek a dolgot terhe-
lő joga megszűnik. Ha az új dolog tulajdonjoga - választása folytán - a[z anyag] feldolgozott (átala-
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kított) dolog tulajdonosáé lesz, a[z anyagot] feldolgozott (átalakított) dolgot terhelő jog az új dolgot 
is terheli.” 
 
 Indokolás a T/5949/295-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 378. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 73. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:73. § [A dolgok egyesülése és vegyülése] 
 
(1) Ha több személy dolgai úgy egyesülnek vagy vegyülnek, hogy azokat csak aránytalan károso-
dás, aránytalan költekezés árán vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, közös tulajdon keletkezik. 
 
(2) Ha az egyesült vagy vegyült dolgok valamelyikét az egyesülés vagy vegyítés folytán keletkező 
új dolog többi eleméhez képest értékénél, minőségénél és gazdasági céljánál vagy egyéb oknál fog-
va főalkotórésznek kell tekinteni, e főalkotórész tulajdonosa választhat, hogy az egyesítéssel vagy 
vegyítéssel keletkezett dolgot a többi tulajdonos kártalanítása ellenében tulajdonába veszi, vagy kár-
talanítás ellenében azoknak átengedi. 
[(3)] A választási jog nem illeti meg azt, aki az egyesülést vagy vegyülést rosszhiszeműen maga 
idézte elő. [Ilyen esetben a rosszhiszemű volt tulajdonos csak a gazdagodás megtérítését köve-
telheti.] 
 
[(4)] (3) [Ha az egyesítéssel vagy vegyítéssel keletkezett dolog a törvény szabályai szerint közös 
tulajdonba kerül, harmadik személyeknek az egyesített vagy vegyített külön dolgokat terhelő 
jogai a külön dolgok helyébe lépő tulajdoni hányadokra mennek át.] Ha az [egyik dolgot jog 
terheli és az egyesítéssel vagy vegyítéssel keletkezett] új dolog a (2) bekezdés szerint nem a főal-
kotórész [másik dolog] tulajdonosáé lesz, a főalkotórészt terhelő jog, ha pedig a főalkotórész tulaj-
donosáé lesz, a többi dolgot terhelő jog[a] – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – megszű-
nik. [A dolgot terhelő jog az egyesítéssel vagy vegyítéssel keletkezett dologra száll át, ha ez a 
terhelt dolog tulajdonosáé lesz.]” 
 
 Indokolás a T/5949/295-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 379. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 76. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Ha valaki a más tulajdonában lévő épületet bővíti, ahhoz hozzáépít vagy azt átépíti[, vagy ha 
az idegen földön már épület áll], a ráépítéssel – a felek eltérő megállapodása hiányában – közös 
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tulajdon keletkezik. A ráépítő tulajdoni hányadát az egész ingatlan értékéből a ráépített részre eső 
érték aránya alapján kell megállapítani.” 
 
 Indokolás a T/5949/295-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 380. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 81. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:81. § [A közös tulajdon hasznainak szedése, költségviselés és veszélyviselés] 
 
A dolog hasznai – eltérő megállapodás hiányában – a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk ará-
nyában illetik meg[;] és ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tu-
lajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt 
is.” 
 
 Indokolás a T/5949/297-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 381. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 82. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:82. § [A közös tulajdon állagának megóvása] 
 
Az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges munkálatokat bármelyik tulajdonos-
társ jogosult elvégezni; az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik tulajdonostárs köteles viselni. 
Ilyen [kiadások] munkálatok előtt a tulajdonostársakat – lehetőség szerint – értesíteni kell.” 
 
 Indokolás a T/5949/297-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 382. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 88. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben [– 
eltérő megállapodás hiányában –] elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg.” 
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 Indokolás a T/5949/297-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 383. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 88. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A tulajdonostárs és a vele együtt élő nem tulajdonos házastársa[, bejegyzett élettársa] az elő-
vásárlási jogot – ezirányú megállapodás esetén – együtt is gyakorolhatják.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 384. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 88. § (5) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) A tulajdonostárs elővásárlási joga – ha törvény eltérően nem rendelkezik – megelőzi a külön 
[jogszabályban]törvényben más személy részére biztosított elővásárlási jogot.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 385. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 91. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:91. § [A közös tulajdon megszüntetésének módozatai] 
 
(1) A közös tulajdon megszüntetése során [elsősorban] - a tulajdonostársak eltérő [ezirányú] meg-
állapodásában hiányában - [foglaltak az irányadóak. Ennek hiányában] a közös tulajdon tárgyait 
– ha erre lehetőség van – természetben kell megosztani. Ha ez nem lehetséges vagy jelentős érték-
csökkenéssel járna illetve gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait - hatósági 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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árverés útján - értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. 
A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben - eltérő megállapodás hiá-
nyában - az értékesítés során is megilleti. 
(2) Az árverési értékesítés elrendelése helyett a  közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha 
ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt – megfelelő ellenérték fejében a bíróság 
egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs 
beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó 
tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a bennlakó méltányos érdekeit. 
[(2) Ha a közös tulajdon más módon – így társasháztulajdon alapításával – nem szüntethető 
meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendel-
tetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait – hatósági (bírósági) árverés útján – értékesí-
teni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostár-
sakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben – eltérő megállapodás hiányában – az 
értékesítés során is megilleti.] 
(3) [Ha valamennyi tulajdonostárs vállalkozás, a bíróság az (1)-(2) bekezdésben megállapított 
sorrendtől eltérhet.] Ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése helyett — ha annak feltét-
elei fennállnak - az ingatlan társasházzá is alakítható.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/297-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 386. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 92. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A közös tulajdon tárgyának a tulajdonostárs tulajdonába adása esetén a megfelelő ellenértéke-
ket, az árverés útján való értékesítésnél pedig a legkisebb vételárat a bíróságnak ítéletében kell 
megállapítania. Az ítéletben megállapított legkisebb vételárat (kikiáltási árat) a végrehajtást elren-
delő bíróság csak a felek közös kérelmére vagy — valamelyik fél egyoldalú kérelmére — akkor 
változtathatja meg, ha az a körülmények utóbb bekövetkezett változása folytán valamelyik fél lé-
nyeges jogos érdekét sértené. A bíróság által megállapított kikiáltási árat az árverés folyamán — ki-
véve, ha azt a felek közösen kérik — a végrehajtó nem szállíthatja le [a végrehajtás során sem a 
végrehajtó, sem a végrehajtást elrendelő bíróság nem szállíthatja le].” 

 
 
 Indokolás a T/5949/297-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (297-4. sz. jav. - Negyedik92.§(1)), 387. (297-4. sz. jav. 

- Negyedik92.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (297-4. sz. jav. - Negyedik91.§), 387. (297-4. sz. jav. - 

Negyedik92.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 387. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 92. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) [Az ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként 
fennállnak – az ingatlanon történő társasháztulajdon alapítással is megszüntethető.] Ha a kö-
zös tulajdont a  bíróság alakítja át társasháztulajdonná [alapításával a bíróság szünteti meg], a tár-
sasház alapító okiratát a bíróság ítélete pótolja.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/297-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 388. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 1.-3. címben 
a 94. § -166. § helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 

„[1. cím 
A zálogjog 
I. fejezet 

A zálogjog alapítása 
 
4:94. § [A zálogjog létrejötte]]  
 
[A zálogjog létrejön, ha  
a) a felek megalapították a zálogjogot, és  
b) a zálogkötelezett rendelkezési joggal bír a zálogtárgy fölött.] 
 
…  
 
[4:166. § [A zálogjogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazása]] 
 
[Ha a biztosított követelés fennállásától való függetlenségből más nem következik, az önálló 
zálogjogra egyebekben a zálogjogra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.] 
 

1. cím 
A zálogjog 
I. fejezet 

A zálogjogra vonatkozó általános szabályok 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (297-4. sz. jav. - Negyedik91.§), 386. (297-4. sz. jav. - 

Negyedik92.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 



- 176 - 

A zálogjog fogalma 
 
4:94.§ [A zálogjog fogalma] 
 
A zálogjogosult meghatározott feltétel bekövetkezte esetén – a zálogtárgy átruházása révén – meg-
határozott pénzkövetelés (zálogkövetelés) kielégítésére jogosult. 
 
4:95. § [A zálogtárgy] 
 
(1) A zálogjog tárgya lehet bármely átruházható jog vagy követelés illetve átruházható jogok és kö-
vetelések egyértelműen meghatározott összessége. A zálogjog tárgya lehet feltételes vagy jövőbeni 
követelés is. 
(2) Zálogjog tárgya lehet osztható szolgáltatásra vonatkozó követelés meghatározott része is. Nem 
osztható szolgáltatásra vonatkozó vagy a jogosultakat egyetemlegesen megillető jog illetve követe-
lés meghatározott részén zálogjog nem alapítható; az egyes jogosultakat megillető eszmei hányad 
azonban zálogjog tárgya lehet.  
(3) Ha a zálogjog több zálogtárgyat terhel, kétség esetén mindegyik az egész zálogkövetelés biztosí-
tására szolgál. Ebben az esetben az egyes zálogtárgyak jogosultjaira az egyetemleges kötelezettekre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy egymás között a zálogtárgyaknak a 
kielégítési jog megnyíltakor meglévő értéke arányában felelnek. 
(4) A felek eltérő megállapodása hiányában a zálogjog a zálogtárgy hasznaira is kiterjed, kivéve, ha 
azokat jóhiszemű, ellenérték fejében szerző harmadik fél szerzi meg. 
(5) Ha a zálogtárgy megszűnik vagy értéke csökken, a zálogkötelezettet ebből eredően megillető jog 
illetve követelés a zálogtárgy helyébe lép. 
(6) Ha a zálogtárgy követelés, a zálogkötelezettet a szolgáltatás tárgyán megillető jog a követelés 
kielégítésével a zálogtárgy helyébe lép. Ha a zálogtárgy pénz vagy értékpapír tulajdonjoga vagy ha-
szonélvezeti joga, a pénz bankszámlára való befizetésével illetve az értékpapír értékpapír-számlán 
való elhelyezésével a számlakövetelés illetve annak haszonélvezeti joga a zálogtárgy helyébe lép. 
 
4:96.§ [A zálogkövetelés ] 
 
(1) A zálogkövetelést pénzkövetelésként vagy más követelés pénzbeli egyenértékeként olyan mó-
don kell megjelölni, hogy annak összege esedékességkor egyértelműen meghatározható legyen. 
(2) A zálogkövetelés jövőbeni vagy feltételes követelésre utalással is meghatározható. 
 

A zálogjog keletkezése 
 
4:97. § [A zálogjog alapítása] 
 
(1) Zálogjogot szerződéssel – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a zálogtárggyal rendelkezni 
jogosult illetve az alapíthat, aki a zálogtárgy feletti rendelkezési jogát egyoldalú nyilatkozattal vagy 
szerződés teljesítése révén megszerezni jogosult. Fajlagosan meghatározott dolog, sorozatban kibo-
csátott értékpapír tulajdonjogán (haszonélvezeti jogán) illetve számlakövetelésen zálogjogot alapít-
hat az is, aki a zálogtárggyal rendelkezni nem jogosult. 
(2) Ha a zálogjogot a zálogtárggyal rendelkezni nem jogosult alapítja, a zálogjog a zálogtárgy jogo-
sultjával szemben mindaddig hatálytalan, míg a zálogtárgyat alapító fél a rendelkezésre jogosulttá 
nem válik. 
(3) Ha a zálogtárgy feletti rendelkezés harmadik személy hozzájárulásától függ, azt a zálogjog ala-
pításához be kell szerezni. 
(4) Zálogjogot törvény illetve törvény felhatalmazása alapján bíróság illetve más hatóság is alapít-
hat. 
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4:98.§ [A zálogjog létrejötte] 
 
(1) A zálogjog – ha törvény eltérően nem rendelkezik – akkor jön létre, amikor a zálogjog alapításá-
ra irányuló szerződés vagy más jogcím alapján a zálogjogot a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzik. 
Ingatlanra vonatkozó jogot terhelő zálogjog esetén a zálogjog létrejöttéhez a zálogjog ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. 
(2) Ha a zálogtárgy közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott jog (követelés), a zálogjogot a közhi-
teles nyilvántartásba is be kell jegyezni. A zálogjogi nyilvántartást vezető szervezet a bejegyzést 
követően haladéktalanul megkeresi a közhiteles nyilvántartást vezető szervet az általa bejegyzett zá-
logjog bejegyzése végett. A zálogkötelezett a közhiteles nyilvántartásban bízva, jóhiszeműen, ellen-
érték fejében szerző harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat arra, hogy a zálogjog a zálog-
jogi nyilvántartásba való bejegyzés hiányában nem jött létre vagy a bejegyzés törlése folytán meg-
szűnt. 
(3) Ha a zálogjog ingatlan-nyilvánartási bejegyzéssel jön létre, a zálogjogot a zálognyilvántartásba 
is be kell jegyezni; a (2) bekezdésbe foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók. 
 
4:99. § [A zálogjogi nyilvántartás alapelvei ] 
 
(1) A zálogjogi nyilvántartás a zálogkötelezett személyéhez kapcsolódóan közhitelűen nyilvántartja 
a zálogkötelezett megillető zálogtárgyat terhelő jelzálogjogot és a vagyont terhelő zálogjogot. 
(2) A zálogjogi nyilvántartás nyilvános, tartalmát bárki térítésmentesen megtekintheti. 
(3) A zálogjogi nyilvántartás vezetésének szabályait külön törvény állapítja meg. 
 
4:100.§ [A zálogjogok rangsora] 
 
(1) Ha ugyanazt a zálogtárgyat több zálogjog terheli, a zálogjogosultakat a kielégítési jog zálogjo-
guk rangsora szerint illeti meg. 
(2) A zálogjog rangsorban elfoglalt helyét (ranghelyét) a zálogjog létrejöttének időpontja határozza 
meg. Ha azonban a zálogtárggyal való rendelkezés jogát az azt megterhelő fél későbbi időpontban 
szerzi meg, a rendelkezési jog megszerzésének időpontját kell figyelembe venni. Ha a zálogtárgyat 
megterhelő fél a rendelkezési jog megszerzését megelőzően több zálogjogot alapított, ezek egymás 
közti rangsorát a zálogjogok létrejöttének időpontja határozza meg. 
(3) A zálogtárgy helyébe lépő vagy a zálogfedezet kiegészítésére adott zálogtárgyon a zálogjog az 
eredeti zálogtárgyon alapított zálogjog ranghelye szerint áll fenn. 
 
4:101.§  [Ranghelyszerződés] 
 
(1) A zálogjogosultak harmadik személyek jogainak sérelme nélkül írásban megállapodhatnak a 
rangsor módosításában (ranghelyszerződés). 
(2) A ranghelyszerződés érvényességéhez a zálogkötelezett írásbeli hozzájárulása vagy jóváhagyása 
szükséges. 
 
4:102.§ [A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítása] 
 
(1) A zálogtárggyal rendelkezni jogosult az ingatlan-nyilvántartásban illetve a zálogjogi nyilvántar-
tásban feljegyeztetheti, hogy valamely dolgot vagy jogot egy éven belül a feljegyzésben meghatáro-
zott összegnél nem nagyobb összeg erejéig zálogjoggal kíván megterhelni. Ha a zálogjog bejegyzé-
sét a feljegyzésben meghatározott határidő alatt kérik, a bejegyzett zálogjog a feljegyzés ranghelyé-
hez igazodó ranghelyet kap. 
(2) A feljegyzés meghatározott személy javára is kérhető. Ebben az esetben a feljegyzés ranghelyé-
hez igazodó zálogjogot csak a feljegyzésben megjelölt személy javára lehet bejegyezni. 
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4:103.§ [Rendelkezés a megszűnt zálogjog ranghelyével] 
 
(1) Ha a zálogjog megszűnik, a zálogtárggyal rendelkezni jogosult a zálogjog ranghelyével rendel-
kezhet. E jogánál fogva a megszűnt zálogjog törlésével egyidejűleg annak ranghelyén akár a koráb-
bi, akár új jogosult javára a korábbinál nem terhesebb új zálogjogot alapíthat. 
(2) Ha a zálogjog csak részben szűnt meg és a zálogtárggyal rendelkezni jogosult új zálogjogot ala-
pít, ezt a fennmaradó zálogjog a rangsorban megelőzi. 
(3) A zálogtárggyal rendelkezni jogosult a zálogjog törlésével egyidejűleg az 
ingatlannyilvántartásba illetve a zálogjogi nyilvántartásba azt is feljegyeztetheti, hogy a törölt be-
jegyzés ranghelyét egy évig új, a korábbinál nem terhesebb zálogjog bejegyzésének céljára fenntart-
ja. 
 

A zálogjog érvényesítése 
 
4:104. § [A kielégítési jog megnyílta] 
 
(1) A kielégítési jog megnyílik, ha a zálogjogot alapító törvényben, szerződésben, bírósági vagy 
más hatósági határozatban meghatározott feltétel bekövetkezik.  
(2) A kielégítési jog megnyílik akkor is, ha törvény így rendelkezik. 
 
4:105.§  [A zálogjog érvényesítésének általános szabályai] 
  
(1) A zálogjog a zálogtárgy pénzbeli ellenérték fejében való átruházásával érvényesíthető. 
(2) A zálogtárgy átruházása a zálogjogosult választása szerint történhet bírósági végrehajtás útján 
vagy a zálogtárgy végrehajtási eljáráson kívüli értékesítésével. A zálogjogot végrehajtási eljáráson 
kívül csak akkor lehet érvényesíteni, ha a zálogtárgy nem áll foglalás hatálya alatt. 
(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában semmis az a kielégítési jog megnyílta előtt megkötött 
megállapodás, amelynek alapján a zálogtárgy a kielégítési jog megnyíltakor a zálogjogosultra száll 
át, a kielégítési jog megnyíltát követően azonban a zálogjogosult megállapodhat a zálogkötelezettel 
abban, hogy a zálogtárgyat a zálogjogosult magához váltja.  
(4) A zálogjogosult a zálogtárgy átruházása révén befolyt összeggel a zálogkötelezettel  valamint a 
zálogtárgyat terhelő és az átruházás folytán megszűnő jogok jogosultjaival szemben elszámolni kö-
teles. 
 

A zálogjog végrehajtáson kívüli érvényesítése 
 
4:106.§ [A zálogkötelezett teljesítésre való felhívása] 
 
(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a zálogjog megnyíltát követően 15 napon belül határidő 
tűzésével fel kell hívni a zálogkötelezettet, hogy a zálogkövetelést elégítse ki. 
(2) A határidő — törvény vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában — nem lehet rövidebb 15 
napnál, és a zálogkötelezettet a felhívásban figyelmeztetni kell arra, hogy a teljesítés elmaradása 
esetén a zálogkövetelést a zálogtárgy értékesítése révén elégítik ki. 
 
4:107.§  [A zálogtárgy értékesítése a zálogjogosult részére] 
 
(1) Ha a zálogjogosult a zálogtárgyat magához kívánja váltani, erre vonatkozó ajánlatát — törvény 
vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában — a zálogkövetelés kielégítésére nyitvaálló határidő 
eredménytelen elteltét követő 15 napon belül köteles közölni a zálogkötelezettel. 
(2) A zálogkötelezettnek az ajánlatra — törvény vagy a felek eltérő megállapodása hiányában — 15 
napon belül nyilatkoznia kell. Ha a zálogkötelezett e határidő alatt nyilatkozatot nem tesz, úgy kell 
tekinteni, hogy az ajánlatot elutasította. 
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(3) A zálogtárgy zálogjogosult által történő megváltása esetén a zálogtárgyat terhelő, a zálogjogot 
megelőzően vagy a zálogjogosultra kiható hatállyal létrejött dologi, vételi és elővásárlási jog — a 
zálogjogosultnak e jogok jogosultjaival kötött eltérő megállapodása hiányában — fennmaradnak . 
(4) A törvény alapján megszűnő jog jogosultja a zálogjogosulttól kártérítést követelhet, ha a zálog-
tárgy forgalmi értéke és a megállapodásban meghatározott ellenérték között az  értékaránytalanság 
feltűnő. 
 
4:108. § [A zálogtárgy értékesítése harmadik személy részére] 
 
(1) Ha a zálogjogosult a zálogtárgyat harmadik személy részére kívánja értékesíteni, a zálogjogosult 
köteles erről valamint az értékesítés tervezett módjáról a zálogkötelezettet és a zálogtárgyat terhelő 
dologi, vételi és elővásárlási jog jogosultját az értékesítést legalább 15 nappal megelőzően értesíte-
ni. A zálogjogosult legkésőbb az értékesítéssel egyidejűleg is értesítheti az arra jogosultakat, ha a 
zálogtárgy értékét a szabályszerű értesítéssel járó késedelem jelentősen csökkentené. 
(2) A zálogtárgy harmadik személy részére történő átruházása során a zálogkötelezett átruházó nyi-
latkozatát a zálogjogosult nyilatkozata pótolja. A zálogjogosult köteles a zálogtárgyat az elérhető 
legnagyobb vételárért átruházni. 
(3) A zálogtárgy harmadik személy részére történő átruházásával — ha törvény vagy a  harmadik 
személlyel kötött megállapodás eltérően nem rendelkezik — a zálogtárgyat terhelő jogok megszűn-
nek. 
(4) Ingatlan tulajdonjogának harmadik személy részére történő átruházása esetén is fennmarad az 
azt terhelő 
a) telki szolgalom, közérdekű használat és földhasználati jog; 
b) törvényen alapuló elővásárlási és vételi jog; 
c) a zálogjog létrejöttét megelőzően keletkezett haszonélvezeti, használati jog. 
(5) A zálogjogosult, a zálogkötelezett és a haszonélvezeti, használati jog jogosultja megállapodhat-
nak abban, hogy az átruházással egyidejűleg e jogok is megszűnnek. E jogok jogosultjait a jog be-
jegyzésének időpontjában bejegyzett, a jog pénzbeli egyenértékében meghatározott zálogkövetelés 
kielégítésére jogosító zálogjog jogosultjának kell tekinteni. 
(6) Ha a zálogjog több zálogtárgyat terhel, azok értékesítése csak a zálogkövetelés teljes kielégítésé-
ig folytatható; a zálogkötelezett a zálogtárgyak értékesítésének sorrendjét meghatározhatja. 
 

A zálogjog végrehajtáson kívüli érvényesítése több zálogjogosult esetén 
 
4:109.§ [A zálogtárgy átruházására jogosult] 
 
(1) Ha egy zálogtárgyat több zálogjog terhel, a zálogjogosultak a zálogtárgy átruházásának jogát — 
törvény eltérő rendelkezése illetve a zálogjogosultak eltérő megállapodása hiányában — a zálog-
jogok rangsora szerint gyakorolhatják. 
(2) Az átruházás joga a következő jogosultra száll át, ha a megelőző jogosult arról lemondott, az 
annak gyakorlására nyitvaálló határidő eredménytelenül eltelt vagy annak gyakorlásával a jogosult 
indokolatlanul késedelmeskedett. 
(3) Ha a rangsorban előrébb álló zálogjogosult kielégítési joga az értékesítés megkezdését követően 
nyílik meg, a rangsorban előrébb álló zálogjogosult — törvény vagy a felek eltérő rendelkezése hi-
ányában — csak akkor válik az átruházásra jogosulttá, ha az értékesítés annak megkezdésétől szá-
mított 3 hónapon belül nem vezet eredményre. 
 
4:110. § [Mentesítési igény] 
 
Ha a rangsorban előrébb álló zálogjogosult zálogja olyan más zálogtárgyra is kiterjed,  amelyből 
követelése maradéktalanul kielégíthető, az átruházásra jogosult követelését — a rangsorban hátrébb 
álló zálogjogosultak kérelmére — elsődlegesen a másik zálogtárgyból kell kielégíteni; ha pedig azt 
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is terhelik további zálogjogok, akkor a zálogkövetelést elsődlegesen abból a zálogtárgyból kell ki-
elégíteni, amely a rangsorban hátrébb álló zálogjogosultak követelésének kielégítését a legkisebb 
mértékben veszélyezteti. 
 
4:111. § [A zálogkötelezett felhívása és a kielégítési jog megnyílta] 
 
(1) A zálogkötelezettet minden egyes zálogjogosultnak az általános szabályok szerint kell felhívni a 
zálogkövetelés kielégítésére akkor is, ha a zálogtárgyat több zálogjog terheli. 
(2) A kielégítési jog valamennyi zálogjog tekintetében megnyílik legkésőbb akkor, amikor a zálog-
kötelezett számára a zálogkövetelés kielégítésére nyitvaálló határidők közül a legkorábban lejáró 
eredménytelenül eltelik, kivéve azon zálogjogok tekintetében, amelyek — a zálogjogosultak megál-
lapodása alapján — az átruházást követően is fennmaradnak. A határidő eredménytelen elteltéről az 
érintett zálogjogosultnak a többi zálogjogosultat értesítenie kell. 
 
4:112. § [A zálogtárgy értékesítése a zálogjogosult részére] 
 
(1) Ha a zálogtárgyat több zálogjogosult is magához kívánja váltani, a zálogkötelezett — a zálogkö-
telezettekkel kötött eltérő megállapodása hiányában — kizárólag a pénzbeli ellenérték összege és a 
teljesítési határidő szempontjából legkedvezőbb ajánlatot fogadhatja el, az egyformán kedvező aján-
latok tekintetében azonban megilleti a választás joga. 
(2) A zálogkötelezettnek az ajánlatra vonatkozó nyilatkozatát a zálogkövetelés teljesítésére adott, 
legkésőbb lejáró határidő eredménytelen elteltétől számított 15. napot követően, 15 napon belül kell 
megtennie. 
 
4:113. § [A zálogtárgy értékesítése harmadik személy részére] 
 
A zálogtárgy értékesítését — törvény eltérő rendelkezése, illetve a zálogjogosultak eltérő megálla-
podása hiányában — a zálogkötelezett számára a zálogkövetelés kielégítésére adott, legkésőbb lejá-
ró határidő eredménytelen elteltét kővető 15. napot követő 30 napon belül meg kell kezdeni.  A zá-
logtárgy átruházására jogosult zálogjogosult köteles — az egyéb jogosultak kielégítését nem veszé-
lyeztetve — a zálogtárgyat a lehető legrövidebb idő alatt értékesíteni. 
 

A zálogtárgy értékesítéséből befolyt összeg felosztása 
 
4 :114.§ [Kielégítési sorrend] 
 
(1) Ha a zálogtárgy értékesítéséből befolyó ellenérték nem fedezi valamennyi jogosult követelését, 
a követeléseket az alábbi sorrendben kell kielégíteni: 
a) a zálogtárgy értékesítésének költsége, 
b) a zálogkövetelések és azok járulékai a zálogjogok rangsora szerint, 
c) a zálogtárgyon fennálló, törvény alapján megszűnő jogok jogosultjainak követelései, 
d) a zálogkötelezett egyéb tartozásai, 
e) a zálogkötelezett maradványértékre vonatkozó igénye. 
(2) Ha a zálogtárgyat egyidejűleg kézizálogjog, jelzálogjog és vagyont terhelő zálogjog is terheli, és 
a zálogtárgy értékesítéséből befolyó ellenérték nem fedezi valamennyi jogosult követelését, a jóhi-
szemű, ellenérték fejében kézizálogjogot szerző zálogjogosult követelése a jelzálogjogból és va-
gyont terhelő zálogjogból, a jóhiszeműen, ellenérték fejében jelzálogjogot szerző követelése a va-
gyont terhelő zálogjogból fakadó követelést megelőzi. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a dolog tulajdonjogát terhelő és az átruházással 
megszűnő haszonélvezeti és használati jog jogosultjának követelését kézizálogjogból fakadó köve-
telésnek kell tekinteni, ha annak jogosultja a dolgot —  a zálogjog alapításának időpontjában — bir-
tokában tartotta. 
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A zálogjog megszűnése 

 
4:115.§ [A zálogjog megszűnése] 
 
(1) A zálogjog megszűnik, ha: 
a) a zálogkövetelést teljesítik; 
b) a zálogkövetelés kielégítésének feltétele meghiúsul; 
c) a zálogkötelezett a zálogjog jogosultjává válik; 
d) a zálogtárgy anélkül szűnik meg, hogy helyébe más zálogtárgy lépne; 
e) a zálogjogosult a zálogjogról lemond; 
f) ha törvény, vagy a zálogjogot alapító szerződés, bírósági vagy más hatósági határozat így rendel-
kezik. 
(2) A zálogkövetelés teljesítése ellenére a zálogjog fennmarad a követelést kielégítő személyes kö-
telezett, zálogkötelezett vagy harmadik személy megtérítési igényének biztosítására. 
(3) Megszűnik az ingó dolog tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát terhelő zálogjog akkor is, ha a 
zálogtárgyat kereskedelmi forgalomban, jóhiszemű harmadik személy részére értékesítik. 
 

II. fejezet 
Követelést biztosító zálogjog 

 
4:116.§ [A követelést biztosító zálogjog] 
 
Ha a zálogkövetelést más jogviszonyból származó követelés pénzbeli egyenértékeként határozzák 
meg, és a kielégítési jog megnyíltának feltétele e más jogviszonyból származó követelés 
nemteljesítése (követelést biztosító zálogjog), a zálogjogra vonatkozó általános szabályokat az e fe-
jezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
4 :117.§ [A zálogjoggal biztosított követelés ] 
 
(1) Zálogjoggal biztosítható — ha törvény eltérően nem rendelkezik — bármely pénzben kifejezhe-
tő értékkel bíró követelés. 
(2) Bírósági úton nem érvényesítő követelés zálogjoggal nem biztosítható. 
 
4:118. § [A zálogkötelezettség terjedelme] 
 
(1) A zálogkötelezettség terjedelme annak a követelésnek a mindenkori terjedelméhez igazodik, 
amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál. 
(2) A zálogkötelezettség kiterjed a zálogjoggal biztosított követelés kamataira, a követelés és a zá-
logjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgy értékének  megőrzésére fordított szüksé-
ges költségekre is. 
(3) Ha a felek meghatározták azt az összeget (keret), amelynek erejéig a zálogjogosult kielégítést 
kereshet a zálogtárgyból (keretkövetelést biztosító zálogjog), a zálogjoga követelést és járulékait 
csak annyiban biztosítja, amennyiben azok a keretet nem haladják meg. 
 
4:119. § [A zálogjog és a biztosított követelés átruházása] 
 
(1) A biztosított követelés átruházásával vagy egyéb módon való átszállásával a zálogjog is átszáll a 
követelés új jogosultjára. A biztosított követelés korábbi jogosultja köteles kézizálogjog esetén a 
birtokába került dolog, pénz, értékpapír birtokát az új jogosultra átruházni, jelzálog esetén az új jo-
gosult nyilvántartásba bejegyzéséhez szükséges engedélyt kiadni. 
(2) A zálogjogot csak a zálogjoggal biztosított követeléssel együtt lehet átruházni. 
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4:120. § [A dologi kötelezett jogállása] 
 
(1) Ha a zálogkötelezett a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettjétől (személyes kötelezett) kü-
lönböző személy (dologi kötelezett), és a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kapott, a követe-
lés — egyéb biztosítékaival együtt — a kielégítés erejéig a zálogkötelezettre száll át, ha a kielégítés 
alapján a személyes kötelezettől vagy mástól megtérítést követelhet. A biztosított követelés korábbi 
jogosultja köteles kézizálogjog esetén a birtokába került dolog, pénz, értékpapír birtokát az új jogo-
sultra átruházni,  
jelzálog esetén az új jogosult nyilvántartásba bejegyzéséhez szükséges engedélyt kiadni. 
(2) A dologi kötelezettnek a kielégítési jog megnyíltakor jogában áll a zálogjogosult követelését ki-
elégíteni. A zálogkötelezett a zálogjogosult követelésébe beszámíthatja a zálogjogosulttal szemben 
fennálló követeléseit és érvényesítheti mindazokat a kifogásokat, amelyek őt vagy a személyes kö-
telezettet megilletik. A zálogkötelezett nem veszti el e jogát azzal, hogy a személyes kötelezett a zá-
logjog létrejöttét követően a kifogás jogáról lemondott. 
 
4:121. § [A kielégítési jog megnyílta] 
 
A zálogtárgyból való kielégítés joga megnyílik, ha a zálogjoggal biztosított követelést esedékessé 
válásakor nem teljesítik. 
 
4:122. § [A zálogjoggal biztosított követelés teljesítése a zálogjog érvényesítésének megkezdése 
után] 
 
(1) A zálogkötelezett, a személyes kötelezett vagy a személyes kötelezett helyett teljesítésre jogo-
sult bármely más személy a zálogtárgy értékesítéséig, a zálogtárgy zálogjogosult által történő meg-
szerzéséig vagy az elzálogosított követelés érvényesítéséig bármikor teljesítheti a zálogjoggal bizto-
sított követelést. 
(2) A biztosított követelés teljesítéséhez való jogáról a zálogkötelezett, a személyes  kötelezett és a 
személyes kötelezett teljesítéséért felelősséget vállalt személy csak a kielégítési jog megnyílta után 
és csak írásban mondhat le érvényesen. 
 
4:123. § [A zálogjog megszűnése] 
 
A zálogjog megszűnik akkor is, ha a zálogjoggal biztosított követelés illetve az a jogviszony, amely 
alapján a jövőben zálogjoggal biztosított követelés keletkezhet megszűnik vagy a zálogjoggal bizto-
sított valamennyi követelés elévül. 
 

III. fejezet 
Önálló zálogjog 

 
4:124.§ [Az önálló zálogjog fogalma] 
 
Ha a zálogkövetelést más jogviszonyból származó követelésre utalás nélkül határozzák meg, és a 
kielégítési jog megnyíltának feltétele a zálogjogot alapító szerződés felmondása (önálló zálogjog), a 
zálogjogra vonatkozó általános szabályokat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkal-
mazni. 
 
4:125. § [Az önálló zálogjog átváltoztatása] 
 
(1) Az önálló zálogjog — a zálogjog alapítására irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával — 
követelést biztosító zálogjoggá, ez utóbbi pedig önálló zálogjoggá átváltoztatható. 
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(2) Az átváltoztatáshoz a rangsorban hátrább álló zálogjogosultak hozzájárulására van szükség, ha a 
zálogjog az átváltoztatás folytán a zálogkötelezettre terhesebbé válik. 
(3) Az átváltoztatás a zálogjog eredeti ranghelyét nem érinti. 
 
4 :126. § [Az önálló zálogjog átruházása] 
 
(1) Az önálló zálogjog — a zálogjog alapítására irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával — 
önállóan illetve részletekben is átruházható. 
(2) A zálogkötelezett az őt a zálogszerződés alapján megillető kifogásokra az önálló zálogjog átru-
házása esetén az új jogosulttal szemben is hivatkozhat. 
 
4 :127. § [A kielégítési jog megnyílta] 
 
(1) A kielégítési jog megnyílik, ha a zálogszerződést — törvényben vagy a zálogszerződésben meg-
határozott valamely feltétel (felmondási ok) bekövetkezte miatt — a felek bármelyike felmondja. A 
felmondási jogot érvényesen kizárni nem lehet. 
(2) A felmondási idő — a felek eltérő megállapodása hiányában — hat hónap. 
 
4:128. § [Az önálló zálogjog megszűnése] 
 
Az önálló zálogjog megszűnik akkor is, ha a felmondás feltételei véglegesen meghiúsultak. 
  

IV. fejezet 
Kézizálogjog 

 
4:129. § [A kézizálogjog fogalma] 
 
Ha a zálogtárgy ingó dolog, pénz, értékpapír tulajdonjoga (haszonélvezeti joga), és a zálogjogvi-
szony alapján a dolog, pénz, értékpapír birtoklására a zálogjogosult illetve harmadik személy (zá-
logtartó) válik jogosulttá (kézizálogjog), a zálogjogra vonatkozó általános szabályokat az e fejezet-
ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A kézizálogjogra vonatkozó szabályokat kell meg-
felelően alkalmazni, ha a zálogtárgy számlakövetelés, és azt a zálogjogviszony alapján zárolt 
alszámlán kell elhelyezni. 
 
4:130. § [A kézizálog létrejötte] 
 
A kézizálogjog akkor jön létre, amikor a kézizálogjog alapítására irányuló szerződés vagy más jog-
cím alapján 
a) az ingó dolgot, pénzt és értékpapír birtokát a zálogjogosultra átruházzák, vagy 
b) az ingó dolgot, pénzt és értékpapír harmadik személynél (zálogtartó) letétbe helyezzék, illetve 
c) a számlakövetelést a számlán zárolják. 
 
4:131.§ [A zálogjogosultnak átadott dolog, pénz, értékpapír használata és hasznosítása] 
 
(1) A zálogjogosult köteles a birtokába került dolgot, pénzt illetve értékpapírt épségben megőrizni. 
(2) A zálogjogosult — felek eltérő megállapodása hiányában — a dolgot, pénzt illetve értékpapírt 
nem használhatja és nem hasznosíthatja, jogosult viszont a hasznot hajtó  dolog illetve értékpapír 
hasznait beszedni. 
(3) A dolog, pénz értékpapír hasznosítására jogosult zálogjogosult köteles a hasznok beszedéséről 
gondoskodni és a beszedett hasznokkal elszámolni. 
(5) A zálogjogosult a beszedett hasznokat a zálogtárgy őrzésével, állagának fenntartásával kapcsola-
tos, szükséges költségek fedezésére jogosult fordítani. 
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(6) A zálogkötelezett — a kielégítési jog veszélyeztetése nélkül — jogosult a zálogtárggyal rendel-
kezni. 
 
4:132. §  [A zálogtárgy értékének védelme] 
 
(1) A zálogkötelezett a dolog, pénz illetve értékpapír állagát és használatát valamint a számla 
egyenlegét ellenőrizheti. 
(2) Ha — különösen a dolog, pénz, értékpapír állagának sérelme folytán - a zálogtárgy értékének 
lényeges csökkenésétől lehet tartani, a zálogjogosult a zálogkötelezettet haladéktalanul értesíteni 
köteles. 
(3) Ha a zálogtárgy értékének csökkenése a zálogkövetelés kielégítését veszélyezteti, a zálogkötele-
zett — a zálogjogosult felszólítására — köteles megfelelő határidőn belül a zálogtárgy értékét hely-
reállítani, illetve megfelelő új zálogtárgyat vagy az értékcsökkenés mértékének megfelelő kiegészí-
tő biztosítékot adni. Ha a zálogkötelezett a zálogjogosult felhívásának a megszabott határidőn belül 
nem tesz eleget, a zálogjogosult a zálogtárgyat — a zálogjog érvényesítésére irányadó szabályok 
szerint — értékesítheti. A felszólítás és a határidőtűzés elmaradhat, ha elháríthatatlan akadályba üt-
közik vagy a zálogkötelezett intézkedésének bevárása a zálogtárgy értékének további jelentős csök-
kenésével járna. 
 
4:133. § [A zálogtartónál elhelyezett zálogtárgy kiadása a zálogjogosultnak] 
 
Ha a dolog, pénz, értékpapír zálogtartó birtokában van, a zálogjogosult a kielégítési jog megnyíltát 
követően bármikor — tíz napos határidővel —  felszólíthatja a zálogtartót a dolog, pénz, értékpapír 
birtokának átruházására. 
 
4:134. § [A közvetlen kielégítés joga] 
 
(1) Ha a kézizálogjog tárgya pénz vagy értékpapír tulajdonjoga illetve számlakövetelés, a kielégítési 
jog megnyíltakor a zálogjogosult egyoldalú nyilatkozattal megszerezheti a zálogtárgyat. 
(2) A zálogjogosult — a nyilatkozat megtételével egyidejűleg — köteles a zálogkötelezettel elszá-
molni és a zálogkövetelést meghaladó fedezetet a zálogkötelezett részére kiadni. Ha pénz illetve 
bankszámla-követelés és a zálogkövetelés pénzneme nem azonos, továbbá értékpapír megszerzése 
esetén a zálogjogosult a nyilatkozat megtételének helyén és idején érvényes hivatalos — ennek hiá-
nyában tőzsdén vagy más szabályozott piacon kialakult — árfolyam alapulvételével köteles elszá-
molni. 
 
4:135. § [A kézizálog megszűnése] 
 
(1) A kézizálogjog akkor is megszűnik, ha 
a) az ingó dolgot, pénzt és értékpapír birtokát a zálogkötelezettre átruházzák, vagy 
b) az ingó dolgot, pénzt és értékpapír birtokát a zálogjogosult illetve a zálogtartó elveszti, illetve 
c) a számlakövetelés zárolását feloldják. 
(2) Nem szűnik meg a zálogjog az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, ha azzal  egyidejűleg 
a zálogjogot a nyilvántartásba való bejegyzéssel jelzálogjoggá alakítják. 
(3) Ha a zálogjog megszűnik, a zálogjogosult köteles: 
a) a dolog, pénz, értékpapír birtokát a zálogkötelezettre illetve az általa megjelölt harmadik sze-
mélyre átruházni; 
b) a zálogtartót a dolog, pénz, értékpapír birtokának a zálogkötelezettre illetve az általa megjelölt 
harmadik személyre való átruházására utasítani; 
c) a számlakövetelés zárolásának feloldásához szükséges nyilatkozatot kiadni 
d) a zálogtárgy hasznait — a dolog, pénz, értékpapír őrzésével és állagának megőrzésével kapcso-
latban felmerült, szükséges költség levonása mellett — a zálogkötelezett részére kiadni. 
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IV. fejezet 
Jelzálogjog 

 
4:136. § [A jelzálogjog fogalma] 
 
Ha a zálogjog nem minősül kézizálogjognak (jelzálogjog), a zálogjogra vonatkozó általános szabá-
lyokat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
4:137. § [A jelzálog tárgya] 
 
Pénz tulajdonjogán jelzálog nem alapítható. 
 
4:138. § [A jelzálogjog tárgyának használata és hasznosítása] 
 
(1) A zálogkötelezett köteles a zálogtárgy értékét megőrizni. 
(2) Ha a zálogtárgy dolog, pénz, értékpapír tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, a zálogkötelezett 
jogosult a dolog, illetve értékpapír rendeltetésszerű használatára és hasznosítására, valamint — a 
rendes gazdálkodás körében — a dolog feldolgozására, átalakítására. 
(3) A zálogkötelezett — a kielégítési jog veszélyeztetése nélkül — jogosult a zálogtárggyal rendel-
kezni. 
 
4:139. § [A zálogtárgy értékének védelme] 
 
(1) Ha a zálogtárgy dolog tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, a zálogjogosult a dolog állagát és 
használatát ellenőrizheti. 
(2) Ha a zálogkötelezett vagy harmadik személy a dolog épségét veszélyezteti, a zálogjogosult kér-
heti a bíróságtól a veszélyeztető cselekmény megtiltását és a veszély elhárításához szükséges intéz-
kedések elrendelését. 
(3) Ha a zálogtárgy értékének csökkenése a zálogkövetelés kielégítését veszélyezteti, a zálogkötele-
zett – a zálogjogosult felszólítására – köteles megfelelő határidőn belül a zálogtárgy értékét helyre-
állítani, megfelelő új zálogtárgyat vagy az értékcsökkenés mértékének megfelelő kiegészítő biztosí-
tékot adni. Ha a zálogkötelezett a zálogjogosult felhívásának a megszabott határidőn belül nem tesz 
eleget, a zálogjogosult a zálogtárgyat – a zálogjog érvényesítésére irányadó szabályok szerint – ér-
tékesítheti. 
 
4:140. § [Az elzálogosított követelés kötelezettjének jogai és kötelezettségei] 
 
(1) Az elzálogosított követelés kötelezettjét a követelés elzálogosításáról illetve a kielégítési jog 
megnyíltáról értesíteni kell. Az elzálogosított követelést annak kötelezettje mindaddig a követelés 
jogosultja kezéhez teljesítheti, amíg a zálogjog alapításáról, illetve a kielégítési jog megnyíltáról a 
zálogkötelezett vagy a zálogjogosult nem értesítette. 
(2) Ha a követelés elzálogosításáról illetve a kielégítési jog megnyíltáról a követelés kötelezettjét a 
követelés jogosultja (zálogkötelezett) értesítette, a kötelezett – a zálogjogosult eltérő rendelkezése 
hiányában – az értesítés után csak a zálogjogosultnak teljesíthet. 
(3) Ha a követelés elzálogosításáról, illetve a kielégítési jog megnyíltáról a követelés kötelezettjét a 
zálogjogosult értesíti, a kötelezett követelheti az elzálogosítás megtörténtének, illetve a kielégítési 
jog megnyíltának igazolását. Ennek hiányában csak a saját veszélyére teljesíthet annak, aki zálogjo-
gosultként fellépett. 
(4) Az elzálogosított követelést a kielégítési jog megnyíltát követően a zálogjogosult kezéhez kell 
teljesíteni. 
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(5) Ha az elzálogosított követelés pénz- vagy dologszolgáltatásra irányul, és a kielégítési jog 
megnyíltát megelőzően válik esedékessé, azt a zálogjogosult kezéhez kell teljesíteni azzal, hogy a 
zálogkötelezett – ha a felek eltérően nem rendelkeznek – az így létrejött kézizálogjogot a zálogköte-
lezett – a zálogjog alapítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – egyoldalú nyilatko-
zattal jelzálogjoggá alakíthatja . A kézizálogjog ebben az esetben a jelzálogjog bejegyzésével szű-
nik meg. 
(6) Ha az elzálogosított követelés nem pénz vagy dolog szolgáltatására irányul, azt – a zálogjogo-
sult és a zálogkötelezett eltérő megállapodása hiányában – a kielégítési jog megnyíltáig a zálogköte-
lezett részére kell teljesíteni. Ha a követelés esedékessége a zálogkötelezett egyoldalú nyilatkozatá-
tól függ, e nyilatkozata érvényességéhez a zálogjogosult hozzájárulása szükséges. 
 
4:141. § [Az elzálogosított követelés mint zálogfedezet védelme] 
 
Az elzálogosított követelés kötelezettjének a zálogjog alapításáról való értesítését követően a zálog-
jogosulttal szemben hatálytalan a zálogkötelezettnek az a jognyilatkozata, amely a zálogjogosult ki-
elégítési alapját megszünteti, vagy hátrányosan változtatja meg. 
 
4:142. § [A zálogtárgy birtoklásához való jog] 
 
(1) Ha a zálogtárgy dolog vagy értékpapír tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, a zálogjogosult a 
kielégítési jog megnyíltát követően bármikor — ingó dolog vagy értékpapír esetén legalább tízna-
pos, ingatlan esetén legalább húsznapos határidővel — felszólíthatja a zálogkötelezettet a dolgi il-
letve értékpapír birtokának átruházására. A zálogkötelezett köteles a felszólításnak határidőben ele-
get tenni. 
(2) Ha a zálogtárgy lakóingatlan tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, a zálogjogosult — legalább 
három hónapos határidővel — felszólíthatja a zálogkötelezettet az ingatlan kiürített állapotban való 
birtokba adására, kivéve, ha a bentlakót az ingatlan birtoklására jogosító jogcím a zálogtárgy érté-
kesítését követően is fennmarad. A zálogkötelezett köteles a felszólításnak határidőben eleget tenni. 
 
4:143. § [Az elzálogosított követelés érvényesítése] 
 
(1) Ha a zálogjog tárgya követelés, a zálogjogosult a kielégítési jogának megnyíltát és a  követelés 
esedékessé válását követően követelheti az elzálogosított követelés kötelezettjétől a követelés telje-
sítését is. 
(2) A zálogkötelezett a zálogjogosult kérésére köteles a zálogjog érvényesítéséhez szükséges okira-
tokat átadni. 
(3) Ha az elzálogosított követelés esedékessége e követelés jogosultjának jognyilatkozatától vagy 
általa teljesíthető feltételtől függ, kielégítési jogának megnyílta után e jognyilatkozatot a zálogjogo-
sult is megteheti vagy teljesítheti az esedékesség bekövetkezéséhez szükséges feltételt. 
 
4:144. § [A bankszámla-követelést terhelő jelzálogjog érvényesítése] 
 
A bankszámla-követelést terhelő jelzálogjog érvényesítése csak bírósági végrehajtás útján történhet. 
 
4:145. § [Az elzálogosított követelés biztosítékainak érvényesítése] 
 
(1) Ha a zálogjog tárgya követelés, a zálogjogosult - követelése erejéig - az elzálogosított követelé-
sen túl érvényesítheti az elzálogosított követelést biztosító zálogjogból illetve kezességből eredő jo-
gokat is. 
(2) A zálogjogosultat nem illeti meg az elzálogosított követelést biztosító garancia lehívásának joga. 
 
4:146.§ [A zálogjog megszűnése] 
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Ha a jelzálogjog megszűnik, a zálogjogosult köteles kiadni a zálogjog törléséhez 
szükséges engedélyt. 
 

V. fejezet 
Vagyont terhelő zálogjog 

 
4:147. § [A vagyont terhelő zálogjog fogalma] 
 
Ha a zálogtárgy több, egyedileg meg nem határozott jog vagy követelés (vagyont terhelő zálogjog), 
a zálogjogra vonatkozó általános szabályokat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkal-
mazni. 
 
4:148. § [A zálogtárgy meghatározása] 
 
(1) A vagyont terhelő zálogjog tárgya lehet jogi személy vagy gazdasági társaság vagyonába tartozó 
átruházható jogok és követelések összessége; más jogalany vagyonába tartózó, átruházható jogok és 
követeléseknek csak meghatározott része – különösen fajta szerint meghatározott vagy meghatáro-
zott gazdasági célra rendelt vagyontárgyakra vonatkozó jogok (követelések) összessége – lehet a 
vagyont terhelő zálogjog tárgya. 
(2) A vagyont terhelő zálogjog a zálogjog létrejötte után a zálogkötelezett vagyonába kerülő, a 
meghatározásnak megfelelő jogra (követelésre) is kiterjed, attól az időponttól kezdve, hogy azon a 
zálogkötelezett rendelkezési jogot szerez, megszűnik azonban, ha a vagyontárgy a zálogkötelezett 
vagyonából kikerül. 
 
4:149. § [A zálogfedezet védelme] 
 
(1) Az elzálogosított vagyon - a zálogkövetelés kielégítését veszélyeztető mértékű - csökkenéséről a 
zálogkötelezett a zálogjogosultat értesíteni köteles. A felek szerződésükben meghatározhatják a va-
gyon csökkenésének kielégítést veszélyeztető mértékét. 
(2) A felek eltérő megállapodása hiányában a zálogjogosult ellenőrizheti a zálogkötelezett gazdál-
kodását. 
 
4:150. § [A vagyont terhelő zálogjog átalakítása] 
 
(1) A vagyont terhelő zálogjog jogosultja a kielégítési jogának megnyíltával a vagyont terhelő zá-
logjogot a zálogkötelezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal – a zálogjog alapítására vonatkozó sza-
bályok megfelelő alkalmazásával – az abban meghatározott vagyontárgyakat terhelő zálogjoggá is 
átalakíthatja és az ekként létrejött zálogjogok alapján az általános szabályok szerint kereshet kielé-
gítést. 
(2) A zálogjogosult az átalakító jognyilatkozattal létesített zálogjoga alapján a vagyont terhelő zá-
logjog bejegyzésének időpontja szerinti ranghelyen gyakorolhatja kielégítési jogát. E rendelkezésre 
azonban nem hivatkozhat azzal szemben, aki a vagyonba tartozó valamely vagyontárgyon 
a) annak a vagyonba kerülését megelőzően zálogjogot, vagy 
b) a zálogjogi nyilvántartáson kívüli más nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogot, 
szerzett. 
(3) Az elzálogosított vagyon - a biztosított követelés kielégítését veszélyeztető mértékű - csökkené-
se esetén a zálogjogosult az átalakító jognyilatkozatot a kielégítési jogának megnyílta előtt is meg-
teheti. 
(4) A jogi személy, gazdasági társaság egész vagyonát terhelő zálogjog átalakítás hiányában csak 
bírósági végrehajtás útján érvényesíthető. 
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4:151. § [A jelzálogjogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazása] 
 
A vagyont terhelő zálogjogra egyebekben az egyetemleges zálogjogra és a jelzálogjogra vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
 

VI. fejezet 
A zálogjogosulti bizományos 

 
4:152. § [A zálogjogosulti bizományos kijelölése] 
 
A zálogjogosult a zálogszerződésben zálogjogosulti bizományost jelölhet ki. Zálogjogosulti bizo-
mányost több zálogjogosult együttesen is kijelölhet. 
 
4:153. § [A zálogjogosulti bizományos kijelölésének harmadik személyekkel szembeni hatályossá-
ga] 
 
A zálogjogosulti bizományos kijelölése illetve a kijelölés megszűnése jóhiszemű harmadik szemé-
lyekkel szemben attól az időponttól kezdődően hatályos, amikor azt az ingatlan-nyilvántartásba il-
letve a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzik.  
 
4:154. §  [A zálogjogosulti bizományos jogai és kötelezettségei] 
 
(1) Az zálogjogosulti bizományost a zálogjogosult jogai illetik meg és a zálogjogosult kötelezettsé-
gei terhelik, e körben a zálogjogosulti bizományos a saját nevében, a zálogjogosult javára jár el. 
(2) A zálogjogosulti bizományos a zálogjoggal biztosított követelés átruházására nem jogosult. 
(3) A zálogjogosult a zálogjogból fakadó jogokat a zálogjogosulti bizományos 
bejegyzésének tartama alatt nem gyakorolhatja, azonban a zálogjogosulti bizományos által a 
zálogjogosulti jogok gyakorlása során okozott károkért egyetemleges felelősséggel tartozik. 
(4) A zálogjogosulti bizományos megbízatása megszűnik, ha a zálogjogosult a zálogjoggal biztosí-
tott követelést átruházza. A zálogjogosulti bizományos személyét a nyilvántartásból az új jogosult 
bejegyzésével egyidejűleg törölni kell. 
 
4:155. §  [A zálogjogosulti bizományos által kezelt különvagyon] 
 
(1) A zálogjogosulti bizományos mindazt, amire a zálogtárgyat, a zálogtárgy befolyt hasznait és a 
zálogjogosultat megillető pénzösszeget köteles saját vagyonától elkülönítve tartani és kezelni. 
(2) A zálogjogosulti bizományos hitelezői nem támaszthatnak igényt a zálogjogosulti bizományos-
hoz befolyt és elkülönítve tartott vagy kezelt pénzösszegekre, amelyekről megállapítható, hogy a 
zálogjogosultat illetik meg. 
 
4:156. § [A zálogjogosulti bizományos kijelölésének visszavonása] 
 
(1) A zálogjogosulti bizományos kijelölése - a felek eltérő megállapodása hiányában bármikor visz-
szavonható. 
(2) A zálogjogosulti bizományos kijelölésének visszavonása jóhiszemű harmadik személyekkel 
szemben attól az időponttól kezdődően hatályos, amikor a visszavonását az ingatlan-nyilvántartásba 
vagy a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzik.” 

 
 
 

 Indokolás a T/5949/298-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító indítványban a 131. §-nak nincs (4) bekezdése. 
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- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 389. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 101. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új a) pont  
felvételével: 
 
„(1) Bankszámla-követelés és értékpapír elzálogosítása esetében birtokátruházásnak kell tekinteni 
azt is, ha 
 
a) a követelést, illetve az értékpapírt a zálogjogosult számláján jóváírják, 
 
 Indokolás a T/5949/37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 390. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 120. § módosítását javasolják: 
 
„4:120. § [A zálogjogosulti bizományos kijelölésének harmadik személyekkel szembeni hatályos-
sága] 
 
(1) A zálogjogosulti bizományos kijelölése harmadik személyekkel szemben attól az időponttól 
kezdődően hatályos, amikor a bizományos személyét – zálogjogosulti bizományosi minősége fel-
tüntetésével – az ingatlannyilvántartásba, a lajstromba vagy a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzik. 
 
(2) Zálogjogosulti bizományos bejegyzése esetén nem kell bejegyezni azoknak a zálogjogosultak-
nak a nevét, akinek javára a zálogjogosulti bizományos eljár.” 
 
 Indokolás a T/5949/36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 391. Dr. Szabó Éva, dr. Szép Béla és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV  124. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A zálogjogi nyilvántartás a zálogkötelezettek személyéhez kapcsolódóan [közhitelűen] tartal-
mazza a nem lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken alapított jelzálogjogot és a va-
gyont terhelő zálogjogot alapító zálogszerződés létrejöttét.” 
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 Indokolás a T/5949/235-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 392. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV  125. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/16-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 393. Dr. Szabó Éva, dr. Szép Béla és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV  125. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„4:125. § [[ A zálogjog bejegyzése] 
 
[(1) A zálogjog zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzésére zálogszerződés alapján kerülhet 
sor. A zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzés szabályait külön törvény állapítja meg. 
(2) A zálogjogi nyilvántartásba bejegyezhető zálogjog olyan dolgon, jogon vagy követelésen is, 
amely még nem létezik, vagy amely felett a zálogkötelezettnek még nincs rendelkezési joga.] 
 
 [A zálogjogi nyilvántartás tartalmát meghatározó nyilatkozatok ] 
 
(1) A zálogjogi nyilvántartás tartalma a következő nyilatkozatok (zálogjogi nyilatkozat) alapján 
módosulhat: 
a) zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat, 
b) zálogjog bejegyzéséhez való hozzájáruló nyilatkozat, 
c) zálogjog törlésére irányuló nyilatkozat, 
d) zálogjog törléséhez való hozzájáruló nyilatkozat, 
e) zálogjog bejegyzésének fenntartására irányuló nyilatkozat. 
(2) A zálogjogi nyilatkozatok megtételére a zálogjogi nyilvántartás honlapján e célra biztosított esz-
közök igénybevételével kerül sor. 
(3) A zálogjogi nyilatkozatról az ellenérdekű fél a nyilatkozattétellel egyidejűleg, elektronikus úton 
értesítést kap. 
(4) A zálogjogi nyilatkozatok megtételére a zálogjogi nyilvántartás felhasználóiként nyilvántartásba 
vett személyek jogosultak. 
(5) A felhasználóként nyilvántartásba vett jogi személy nevében az a természetes személy járhat el a 
zálogjogi nyilatkozatok megtétele során, akit a jogi személy – zálogjogi nyilvántartásba vételekor 
vagy azt követően – a nevében eljárni jogosult személyként megjelölt. 
(6) A zálogjogi nyilatkozatokat a saját vagy más nevében eljáró természetes személy az elektroni-
kus személyazonosítását követően teheti meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393. (235-2. sz. jav. - Negyedik.125.§), 396. (235-3. sz. jav. - 

Negyedik.126.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/235-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 394. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 126.§-127. §  felvételével: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/16-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 395. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV  126. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/15-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 396. Dr. Szabó Éva, dr. Szép Béla és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV  126. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„4:126. § [[A zálogjogi nyilvántartás tartalma]] 
 
[(1) A zálogjogi nyilvántartás tartalmazza 
a) a zálogkötelezett nevét és külön jogszabályban meghatározott adatait, 
b) a zálogjogosult nevét és külön jogszabályban meghatározott adatait, 
c) a zálogtárgy és a zálogjoggal biztosított követelés meghatározását, 
d) – amennyiben a felek ilyet a zálogszerződésben meghatároztak – azt az összeget (keret), 
amelynek erejéig a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet, és 
e) a bejegyző közjegyző nevét, székhelyét és törzsszámát. 
(2) A zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelemnek tartalmaznia kell az (1) be-
kezdés a)-d) pontjában foglaltakat. 
(3) A zálogjogi nyilvántartás vezetésének szabályait külön törvény állapítja meg.] 
 
[A zálogjog bejegyzése] 
 
(1) A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatot a zálogjogosult vagy a zálogkötelezett elektroni-
kus formanyomtatvány kitöltése útján tehet. 
(2) A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat alapján akkor kerül sor a zálogjog bejegyzésére, 
ha ehhez az ellenérdekű fél hozzájárult, és a nyilatkozattevő a zálogszerződést elektronikus formá-
ban az e célra biztosított tárhelyen elhelyezte. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (235-1. sz. jav. - Negyedik.124.§(1)), pontjában 
foglaltakkal. 
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(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tárhelyen elhelyezett zálogszerződésbe a felek bár-
melyike által elektronikus formában megadott engedély alapján erre feljogosított személy betekint-
het.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/235-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 397. Dr. Szabó Éva, dr. Szép Béla és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 127. §-130. §  felvéte-
lével: 
 
„4:127. §  [A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat tartalma] 
 
(1) A zálogjog bejegyzésére csak olyan nyilatkozat alapján kerülhet sor, amely tartalmazza 
a) a zálogkötelezett nevét és jogszabályban meghatározott adatait, 
b) a zálogjogosult nevét és jogszabályban meghatározott adatait, 
c) a zálogtárgy meghatározását. 
(2) A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat tartalmazhatja azt az összeget is, amelynek erejéig 
a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet. 
 
4:128. § [A zálogjogi nyilvántartás tartalma] 
 
(1) A zálogjogi nyilvántartás minden bejegyzett zálogjog vonatkozásában tartalmazza 
a) a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatban foglaltakat, 
b) a zálogjog bejegyzésének időpontját, 
c) a bejegyzés sorszámát. 
(2) Ha a zálogjogosult vagy a zálogkötelezett jogi személy, a zálogjogi nyilvántartás tartalmazza a 
nevében eljárt természetes személy nevét és jogszabályban meghatározott adatait is. 
 
4:129. § [A zálogjog törlése] 
 
(1) A zálogjogosultnak a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozata alapján a zálogjogot a nyilvántar-
tásból törölni kell. 
(2) Ha a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatot a zálogkötelezett tette, a nyilatkozat alapján a zá-
logjog törlésére akkor kerül sor, ha a zálogjogosult 
a) a zálogjog törléséhez hozzájárult, vagy 
b) a zálogkötelezettnek a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatától számított harminc napon belül 
nem tett a bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot. 
(3) A zálogjogosult felel minden olyan kárért, amely azért következett be, mert annak ellenére nem 
járult hozzá a zálogjog törléséhez vagy annak ellenére tett a bejegyzés fenntartására irányuló nyilat-
kozatot, hogy nem állt fenn zálogjoggal biztosított követelése, vagy olyan jogviszony, amely alap-
ján a jövőben zálogjoggal biztosított követelése keletkezhetett volna. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (235-1. sz. jav. - Negyedik.124.§(1)), pontjában 
foglaltakkal. 
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4:130. § [A zálogjogi nyilvántartás vezetése] 
 
A zálogjogi nyilvántartás vezetésére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/235-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 398. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 127. §  felvételével: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/15-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 399. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 141. § módosítását javasolják: 
 
„4:141. § [A kielégítési jog gyakorlásának felfüggesztése vagy korlátozása nemperes eljárásban] 
 
Ha a zálogjogosult a kielégítési jogának gyakorlása során [a] törvényben meghatározott kötelezett-
ségeit megszegi, a zálogkötelezett, a személyes kötelezett vagy bármely más személy, akinek ehhez 
jogi érdeke fűződik, nemperes eljárásban kérheti a bíróságtól a kielégítési jog gyakorlásának felfüg-
gesztését vagy a zálogjogosult kötelezését a kielégítési jognak a bíróság által meghatározott feltéte-
lek szerinti gyakorlására.” 
 
 Indokolás a T/5949/44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 400. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 154. § módo-
sítását javasolja: 
 
„4:154. § [A zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett zálogjogtól mentes tulajdonszerzés] 
 
Ha a zálogtárgy olyan ingó dolog, amelynek értékesítése a zálogkötelezett [üzleti] gazdasági tevé-
kenysége körébe tartozik és az értékesítésre a zálogkötelezett rendes gazdálkodása körében kerül 
sor, a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett zálogjogtól mentes tulajdonjogot szerez az a személy, aki 
nem tudott arról, hogy a zálogkötelezett nem jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának tehermentes át-
ruházására.” 
 
 Indokolás a T/5949/262. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 401. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 156. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A jogi személy[, továbbá a jogi személyiség nélküli jogalany] vagyonának egészén vagy an-
nak a zálogszerződésben meghatározott részén (vagyon) az ezt alkotó dolgok, jogok és követelések 
(vagyontárgy) meghatározása nélkül – a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzéssel – vagyont ter-
helő zálogjog alapítható.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 402. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 161. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A zálogjogosult az ingatlanból kizárólag a biztosítéki szerződés feltételei szerint kereshet ki-
elégítést. A biztosítéki szerződés csak akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd (jogtaná-
csos) által ellenjegyzett magánokiratba [vagy közokiratba] foglalták.” 
 
 Indokolás a T/5949/28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 403. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 167. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Földhasználati jogánál fogva az épület tulajdonosa [jogosult] az épület használathoz szükséges 
mértékben jogosult föld használatára és hasznai szedésére, valamint a használat arányában köteles 
viselni a[z ennek] föld fenntartásával járó terheket.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (10. sz. jav. - Második50.§(1)), 99. (10. sz. jav. - Máso-

dik73.§új (2)), 103. (10. sz. jav. - Másodikharmadik rész74.§(2)), 447. (10. sz. jav. - Ötödik19.§(1)), 538. (10. sz. jav. - Ötödik100.§), 
754. (10. sz. jav. - Ötödik458.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 404. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 168. §-t 
megelőző cím kiegészítését javasolja: 
 
„A haszonélvezet [és a használat] általános szabályai” 
 
 Indokolás a T/5949/299-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 405. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és dr. Kékesi Tibor kép-
viselők -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 168. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A haszonélvezeti jog[ korlátozott ideig,] legfeljebb a jogosult haláláig vagy jogutód nélkül 
történő megszűnéséig állhat fenn.” 
 
 Indokolás a T/5949/89. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 406. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 169. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Haszonélvezeti jog szerződés alapján való keletkezéséhez ingó dolog esetében a dolog birtoká-
nak átruházása, az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélve-
zeti jog esetében pedig a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szükséges. [Jogon 
fennálló haszonélvezeti jog alapítása a jog átruházásának szabályai szerint történik.]” 
 
 Indokolás a T/5949/299-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 407. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 169. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha az ingatlanon vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon [jogszabálynál fog-
va]törvény alapján keletkezik haszonélvezet, a haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be 
kell jegyezni; ha ez elmarad, a haszonélvezeti jog a dolognak csak rosszhiszemű vagy olyan meg-
szerzőjével szemben érvényesíthető, aki a dologért ellenszolgáltatást nem adott.” 
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 Indokolás a T/5949/333-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 408. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 169. § (3) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A haszonélvezeti jog a felek vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem terjed ki arra, 
ami[vel a haszonélvezeti jog tárgya a haszonélvezet keletkezését követően gyarapszik] utóbb 
vált a dolog alkotórészévé, kivéve, ha 
a) az a haszonélvező hasznos beruházása vagy 
b) a [gyarapodás a haszonélvezet tárgyának a] dolog rendes gazdálkodás körében való hasznosí-
tás[ához]a 
[tartozik] révén vált a dolog alkotórészévé.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 409. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 169. § kiegé-
szítését javasolja a következő új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Haszonélvezeti jogot törvény, törvény felhatalmazása alapján bírósági vagy más hatósági hatá-
rozat is alapíthat. A haszonélvezeti jogot bírósági vagy más hatósági határozattal szerző jogosult – 
ha törvény vagy a határozat eltérően nem rendelkezik – az ingót terhelő haszonélvezeti jogot a hatá-
rozatban megjelölt időponttal, ingatlan esetében a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzésével szerzi meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 410. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 171. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A haszonélvező köteles a tulajdonost a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról [értesí-
teni] – ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza 
– értesíteni, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következ-
ményeinek megszüntetéséhez [a] szükséges intézkedéseket megtegye.” 
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 Indokolás a T/5949/299-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 411. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 172. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A haszonélvező a tulajdonostól a saját költségén elvégzett rendkívüli felújítási, javítási vagy 
helyreállítási munkálatok következtében a dologban beállott értéknövekedés megtérítését – a 
[munkálatok elvégzését] haszonélvezeti jog megszűntét követő öt éven belül – jogalap nélküli 
gazdagodás szabályai szerint követelheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 412. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 175. § elha-
gyását javasolja: 
 
„[4:175. § [Tagsági jog mint a haszonélvezet tárgya] 
 
[Ha a haszonélvezeti jog tárgya tagsági jogot megtestesítő üzletrész vagy értékpapír, a tagsági 
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése – eltérő megállapodás hiá-
nyában – a haszonélvezőt illeti és őt terheli. Ebben az esetben a tulajdonos ellenőrzési jogát a 
felek korlátozhatják, vagy kizárhatják.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/299-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 413. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV 177. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A haszonélvezet megszűnik a határozott időtartam lejártával, – jogszabály vagy a felek eltérő 
rendelkezése hiányában – a jogosult halálával, [jogi személy esetében a törvényben előírt idő el-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (299-8. sz. jav. - Negyedikúj181.§), pontjában fog-
laltakkal. 
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teltével vagy] a jogi személy megszűnésével, továbbá ha a haszonélvező szerzi meg a dolog tulaj-
donjogát.” 
 
 Indokolás a T/5949/14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 414. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 177. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A haszonélvezet megszűnik a határozott időtartam lejártával, – [jogszabály]törvény vagy a fe-
lek eltérő rendelkezése hiányában – a jogosult halálával, jogi személy esetében a törvényben előírt 
idő elteltével vagy a jogi személy megszűnésével, továbbá ha a haszonélvező szerzi meg a dolog tu-
lajdonjogát.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, a 
Gazdasági bizottság, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 415. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 178. § (2) 
bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) A haszonélvezeti jog megsértéséből eredő igényekre a tulajdonjog védelmére vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.]” 
 
 Indokolás a T/5949/299-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 416. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 179. §  felvételével: 
 
„4:179.§ [Jogot, vagy követelést terhelő haszonélvezeti jog alapítása] 
A jog vagy követelést terhelő haszonélvezeti jog alapítására a jog illetve követelés átruházásának 
szabályai megfelelően alkalmazandók.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-11. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 417. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 181. §  felvételével: 
 
„4:181. § [Tagsági jog mint a haszonélvezet tárgya] 
 
Ha a haszonélvezeti jog tárgya üzletrész vagy tagsági jogot megtestesítő értékpapír, a tagsági jogvi-
szonyból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése – eltérő megállapodás hiányában – a 
haszonélvezőt illeti illetve őt terheli.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/299-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 418. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 182. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) [A h]Használati jogánál fogva a jogosult [a dolgot a] saját, valamint vele együtt élő családtag-
jai szükségleteit meg nem haladó mértékben a dolgot használhatja[,] és hasznait szedheti. Jogi sze-
mély [a] használat jogánál fogva a dolgot a létesítő okiratában meghatározott céljával és tevékeny-
ségével összhangban használhatja és szedheti annak hasznait. A használati jog[ának] gyakorlása 
másnak nem engedhető át.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 419. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 183. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa az ingatlan rendeltetésszerű haszná-
latához szükséges, vagy azt elősegítő célra — különösen átjárás, víz[ellátás]vétel, vízelvezetés, 
pince létesítése, vezeték[oszlopok] elhelyezése, épület megtámasztása céljára [vagy az ingatlan 
mindenkori birtokosa  számára előnyös más hasonló célra] - más ingatlanát meghatározott terje-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (299-8. sz. jav. - Negyedik175.§), pontjában fog-
laltakkal. 
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delemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik ingatlan birtokosa a jogosultságából egyéb-
ként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 420. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 183. § (2) 
bekezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, 
hogy az ingatlan mindenkori birtokosa ingatlanjaikon – meghatározott útvonalon és terjede-
lemben – átjárjon.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/296-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 421. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 185. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A telki szolgalom gyakorlása során a jogosult [–] a szolgalommal terhelt ingatlan (szolgáló in-
gatlan) mindenkori birtokosának érdekeit kímélve köteles eljárni és [–] kizárólag a rendeltetésszerű 
használathoz [(joggyakorláshoz)] elengedhetetlenül szükséges mértékben veheti igénybe a [szolga-
lommal terhelt] szolgáló ingatlant. A szolgalom gyakorlása nem vezethet mások, különösen a 
[szolgalommal terhelt dolog] szolgáló ingatlan tulajdonosa[, használója] illetve birtokosa jogai-
nak szükségtelen [sérelmére] korlátozására.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 422. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 186. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (296-2. sz. jav. - Negyedikúj30. §), pontjában fog-
laltakkal. 
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„(1) A bíróság a telki szolgalmat megszüntetheti, korlátozhatja, vagy gyakorlását felfüggesztheti, ha 
az a körülmények utóbb beállt lényeges változása folytán az uralkodó ingatlan [mindenkori birto-
kosa ingatlanának] rendeltetésszerű használatához már nem szükséges.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/299-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 423. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 186. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A szolgalom megszűnik, ha a jogosult azt – bár ez módjában állt – [tízenöt] tíz éven át nem 
gyakorolta, vagy eltűrte, hogy gyakorlásában akadályozzák, továbbá ha [az azt megalapozó ok 
megszűnik, valamint ha a felek a közöttük létrejött szerződést közös akaratelhatározással 
megszűntetik] azt a bíróság határozata, a jogosult egyoldalú nyilatkozata vagy a felek megállapo-
dása alapján az ingatlan-nyilvántartásból törlik.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/299-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 424. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 187. §  felvételével: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/150. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 425. Dr. Tóth József és dr. Szanyi Tibor képviselők -  a törvényjavaslat NEGYEDIK 
KÖNYV 187. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 423. (299-16. sz. jav. - Negyedik186.§(2)), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422. (299-16. sz. jav. - Negyedik186.§(1)), pontjában 
foglaltakkal. 
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„(1) Ingatlanra közérdekből, törvényben meghatározott közfeladatok ellátása vagy a közszolgáltatás 
igénybevételének biztosítása érdekében - köztulajdonban álló ingatlanra külön törvényben meghatá-
rozott közérdekből - közigazgatási szerv határozatával szolgalmat vagy más használati jogot lehet 
alapítani, feltéve, hogy az azzal járó korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja 
ki, vagy jelentős mértékben nem akadályozza. A használati jog alapításáért az ezzel járó igénybevé-
tel, korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás jár.” 
 
 Indokolás a T/5949/144. számon. 
A módosító javaslatot: 

- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 426. Dr. Szabó Éva, dr. Szép Béla és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 187. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ingatlanra [közérdekből, törvényben meghatározott közfeladatok ellátása vagy a közszol-
gáltatás igénybevételének biztosítása érdekében közigazgatási szerv határozatával] - törvény-
ben meghatározott közérdekből - hatósági határozattal szolgalmat vagy más használati jogot lehet 
alapítani, feltéve, hogy az azzal járó korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja 
ki, vagy jelentős mértékben nem akadályozza. A használati jog alapításáért az ezzel járó igénybevé-
tel, korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás jár.” 
 
 Indokolás a T/5949/163. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 427. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 187. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ingatlanra közérdekből, törvényben meghatározott közfeladatok ellátása vagy a közszolgáltatás 
igénybevételének biztosítása érdekében [közigazgatási szerv] hatósági határozat[áv]tal szolgalmat 
vagy más használati jogot lehet alapítani, feltéve, hogy az azzal járó korlátozás az ingatlan rendelte-
tésszerű használatát nem [zárja ki, vagy] akadályozza jelentős mértékben illetve nem szünteti meg 
[akadályozza]. A használati jog alapításáért az ezzel járó igénybevétel, korlátozás mértékének 
megfelelő kártalanítás jár.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 428. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV 187. § (2) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A használati jog alapításából [bekövetkező] eredő károkat a kisajátítási kártalanításra vonatko-
zó szabályok szerint kell megtéríteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/299-17. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság;  
- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság, 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság ülésén egyetért, a Mezőgazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 429. Dr. Szabó Éva, dr. Szép Béla és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat NEGYEDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új Negyedik rész  felvé-
telével: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/211. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
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 430. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 1. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) A kötelmek közös szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, [ha törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján] jogszabály az eltérést nem tiltja.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 431. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 2. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/40. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 432. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 2. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/159. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 433. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 2. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Kötelem keletkezhet különösen szerződésből, jogszabályból, bírósági, hatósági határozatból, 
jogszabályban megállapított esetekben egyoldalú jognyilatkozatból, valamint a személyhez fűződő 
vagy dologi jog megsértéséből, szerződésen kívüli károkozásból, megbízás nélküli ügyvitelből, 
[vagy] jogalap nélküli gazdagodásból vagy utaló magatartásból.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 435. (234. sz. jav. - Ötödik2.§(2)), pontjában foglal-
takkal. 
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 434. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 2. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/159. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 435. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 2. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Az egyoldalú jognyilatkozatokra – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a szerződésre vonat-
kozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/234. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 436. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 2. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) Kötelem jogszabályból, bírósági, hatósági határozatból akkor keletkezhet, ha a jogszabály[,] 
illetve a bíróság, vagy a hatóság törvényes jogkörében eljárva így rendelkezik, és a kötelezettet, a 
jogosultat és a szolgáltatást kellő pontossággal meghatározza. Ezekre a kötelmekre – ha a jogsza-
bály, a bíróság, vagy a hatóság eltérően nem rendelkezik – a szerződésre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/300-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 437. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 5. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések az esedékessé válástól számított öt év alatt 
elévülnek[ el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik].” 
 
 Indokolás a T/5949/300-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433. (234. sz. jav. - Ötödik2.§(1)), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 438. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 6. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az elévült követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni. [Elévült követelés beszámítására 
a törvényben előírt egyéb feltételek teljesülése esetén is csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
a kötelezett a követelést korábban elismerte.]” 
 
 Indokolás a T/5949/300-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 439. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 6. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek, még ha az azokra 
irányadó elévülési idő nem is telt el. A [főköveteléstől független] mellékkövetelések elévülése a 
főkövetelés elévülését nem érinti.” 
 
 Indokolás a T/5949/300-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 440. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 7. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az elévülés nyugszik. 
Nyugszik az elévülés a mögöttesen felelős személlyel szemben annak megállapításáig, hogy a köve-
telés a főkötelezettől nem behajtható.” 
 
 Indokolás a T/5949/160. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 441. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 7. § (2) bekez-
dés helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 
„(2) [Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszű-
nésétől számított egyéves – ennél rövidebb elévülési idő esetében pedig három hónapos – jog-
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vesztő határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy 
abból egy évnél, illetve három hónapnál kevesebb van hátra. Ezt a rendelkezést kell alkal-
mazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott.]Az elévülési idő 
számítása szempontjából azt az időtartamot, amíg az elévülés nyugszik, figyelmen kívül kell hagy-
ni.” 
 
 Indokolás a T/5949/300-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 442. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 8. § módosítását 
javasolja: 
 
„5:8. § [Az elévülés megszakítása] 
 
(1) Az elévülést megszakítja 
a) a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, 
b) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése, 
c) a kötelem megegyezéssel történő módosítása, ide értve az egyezséget is, 
d) a követelés bírósági úton történő érvényesítése, közvetítői eljárás és békéltetői testületi eljárás 
megindításának kezdeményezése, vagy 
e) [a] törvényben meghatározott egyéb ok. 
(2) Az elévülés megszakításától [vagy]illetve az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől 
az elévülés újból kezdődik. 
(3) Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az [elévülés megsza-
kítására az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy az] elévülést a köte-
lem megegyezéssel való módosítása illetve bármely végrehajtási cselekmény [is] megszakítja.” 
 
 Indokolás a T/5949/300-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 443. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 10. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felek a kötelemből eredő vitás vagy [bizonytalan tartalmú jogokat és követeléseket]vitára 
okot adó kérdéseket írásban, megegyezéssel rendezhetik (egyezség). Egyezség létrejöhet úgy is, 
hogy a felek követeléseikből kölcsönösen engednek egymásnak.” 
 
 Indokolás a T/5949/300-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 444. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 12. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:12. § [Egyetemleges kötelezettség] 
 
(1) Ha többen tartoznak egy, nem osztható szolgáltatással, a teljesítés [– részben vagy egészben –] 
bármelyik kötelezettől követelhető (egyetemleges kötelezettség). Az egyetemleges kötelezettségre 
vonatkozó szabályokat — ha törvény, illetve a kötelmet létrehozó jogszabály, bírósági vagy más ha-
tósági határozat így rendelkezik — egyes, természetük szerint nem osztható szolgáltatások tekinte-
tében is megfelelően alkalmazni kell. 
(2) [Egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de 
ha]Ha az egyetemleges kötelezettek közül bármelyik[ük] teljesít, a jogosulttal szemben a teljesített 
rész erejéig a többiek kötelezettsége is megszűnik. [Az egyetemleges kötelezettek egymás szerző-
désszegéséért is felelnek.]A kötelemszegés joghatásai bármely egyetemleges kötelezett kötelem-
szegése folytán a többi kötelezettel szemben is beállnak. 
(3) A kötelezett a [más kötelezettet] vele egyetemlegesen kötelezetteket megillető, a jogosult ki-
elégítésével kapcsolatos [olyan] kifogásra is hivatkozhat[, amely a jogosult kielégítésével kapcso-
latos]. Az egyetemleges kötelezett a többi kötelezett követeléseit a jogosult követelésébe nem szá-
míthat[ó]ja be. 
(4) A jogosultnak az egyik kötelezettel szemben beálló késedelme valamennyiük javára beáll. A 
követelésnek egyik kötelezettel szembeni elévülése nem hat ki a többi kötelezettre.” 
 
 Indokolás a T/5949/301-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 445. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 13. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az egyetemleges kötelezetteket – ha jogviszonyukból más nem következik – a kötelezettség 
egymás között egyenlő [mértékben]arányban terheli. Ha a kötelezett kötelezettségét meghaladó 
szolgáltatást teljesített a jogosultnak, a többi kötelezettől a követelésnek őket terhelő része erejéig 
az általa nyújtott többletszolgáltatás megtérítését kérheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/301-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 446. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 13. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az a kötelezett, amellyel szemben a jogosult követelése elévült, az elévülésre [kifogására] a 
többi kötelezettel szemben is hivatkozhat.” 
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 Indokolás a T/5949/301-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 447. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 19. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ha jogszabályból vagy a kötelem természetéből más nem következik, a szolgáltatás teljesítésé-
nek helye – amennyiben a kötelezett jogi személy [vagy jogi személyiség nélküli jogalany] – a kö-
telezettnek a kötelem keletkezésének időpontja szerinti székhelye.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 448. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 19. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha jogszabályból, a kötelmet létrehozó bírósági, hatósági határozatból vagy a kötelem termé-
szetéből más nem következik, a szolgáltatás teljesítésének helye – amennyiben a kötelezett jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany – a kötelezettnek a kötelem keletkezésének idő-
pontja szerinti székhelye.” 
 
 Indokolás a T/5949/302-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 449. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 19. § (5) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(5) Ha a kötelem dolog szolgáltatására irányul, és a kötelezett a dolgot saját szállítóeszközével 
vagy teljesítési segédje útján küldi a jogosultnak, a teljesítés helye a jogosult székhelye, természetes 
személy[nek pedig] jogosult esetén lakóhelye (szokásos tartózkodási helye).” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (10. sz. jav. - Második50.§(1)), 99. (10. sz. jav. - Máso-

dik73.§új (2)), 103. (10. sz. jav. - Másodikharmadik rész74.§(2)), 401. (10. sz. jav. - Negyedik156.§(1)), 538. (10. sz. jav. - Ötödik100.§), 
754. (10. sz. jav. - Ötödik458.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/302-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 450. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 20. § (4) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(4) Ha a követelések között a (3) bekezdés [szerinti egyik feltétel sem alkalmazható]alapján kü-
lönböztetni nem lehet, a teljesítést valamennyi tartozásra arányosan kell elszámolni.” 
 
 Indokolás a T/5949/302-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 451. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 21. § kiegészítését javasolják a következő új (1) bekezdés  felvételé-
vel: 
 
„(1) Pénztartozás fizetéssel, illetve a felek megállapodása szerinti más módon teljesíthető.” 
 
 Indokolás a T/5949/156. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 452. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 21. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha a jogosult pénztartozás teljesítéseként csekket, utalványt, váltót, egyéb fizetési megbízást 
vagy ígérvényt fogad el, [vélelmezni kell, hogy ezt csak azzal a feltétellel teszi, hogy az alapján 
teljesítést kap. A jogosult csak akkor követelheti az eredeti kötelezettség teljesítését, ha az el-
fogadott csekk, utalvány, váltó vagy egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény alapján nem kap 
teljesítést]a csekk, utalvány, váltó, egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény átadása a pénztartozás 
teljesítésének tekintendő, feltéve, hogy a jogosultnak annak alapján, az abban foglalt feltételeknek 
megfelelően teljesítenek, vagy a teljesítés a jogosultnak felróható okból marad el. A csekk, utal-
vány, váltó, egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény beváltásával kapcsolatos költségeket a kötele-
zett viseli.” 
 
 Indokolás a T/5949/302-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 453. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 22. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha jogszabályból, a kötelmet létrehozó bírósági, hatósági határozatból vagy a kötelem termé-
szetéből más nem következik, a pénztartozás teljesítésének helye a jogosultnak a kötelem keletke-
zésének időpontja szerinti székhelye.” 
 
 Indokolás a T/5949/302-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 454. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 23. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:23. § [A kamat] 
 
(1) Pénztartozás után – ha jogszabály vagy a kötelmet létrehozó bírósági, hatósági határozat eltérő-
en nem rendelkezik – kamat jár. 
(2) A kamat mértéke – ha jogszabály vagy a kötelmet létrehozó bírósági, hatósági határozat eltérően 
nem rendelkezik – megegyezik a jegybanki alapkamattal. A fizetendő kamat számításakor az érin-
tett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári 
félév teljes idejére. 
(3) Ha a fizetési kötelezettséget idegen pénznemben kell teljesíteni, a kamat mértéke – ha jogsza-
bály eltérően nem rendelkezik – az adott pénznem[ szerinti központi banki irányadó kamat]re 
irányadó, a kibocsátó jegybank által megállapított alapkamat. A fizetendő kamat számításakor az 
érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes kamat irányadó az adott naptári félév teljes 
idejére.” 
 
 Indokolás a T/5949/302-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 455. Dr. Szabó Éva, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szép Béla képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 23. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvé-
telével: 
 
„(2) Az államháztartás alrendszereiben harmadik személyekkel szemben vállalt vagy az alrendsze-
reket egyébként harmadik személyekkel szemben terhelő fizetési kötelezettség esetén, ide értve a 
támogatási szerződésekből eredő fizetési kötelezettséget is, a kamatfizetés mellőzésére vagy a tör-
vényesnél alacsonyabb mértékű kamat fizetésére irányuló szerződési kikötés – ha jogszabály eltérő-
en nem rendelkezik – semmis. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni az államháztartás alrendszereiből 
nyújtott támogatások felhasználására kötött szerződésekben, valamint a jogszabályban meghatáro-
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zott közfeladat ellátásával megbízott és e körben olyan szervezetek által vállalt fizetési kötelezettség 
esetében is, amelyet államháztartási szervezet alapított, vagy amelyben ilyen szervezet többségi be-
folyással rendelkezik.” 
 
 Indokolás a T/5949/191. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 456. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 23. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) Ha a fizetési kötelezettséget idegen pénznemben kell teljesíteni, a kamat mértéke – ha jogsza-
bály eltérően nem rendelkezik – az adott pénznem szerinti központi banki irányadó kamat, ha pedig 
ilyen nincs, a pénzpiaci kamat. A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző 
utolsó napon érvényes kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.” 
 
 Indokolás a T/5949/42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 457. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 25. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) A jogosult az elévült pénzkövetelését akkor számíthatja be, ha az[t a kötelezett korábban el-
ismerte és] a beszámítani kívánt pénzkövetelés a pénztartozás esedékességének időpontjában még 
nem évült el.” 
 
 Indokolás a T/5949/300-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 458. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 29. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) A követelés biztosítékai – az (1) bekezdés szerinti esetben – fennmaradnak, ha a követelés az 
azt teljesítő harmadik személyre átszáll, vagy a harmadik személy a kötelezettől megtérítést köve-
telhet.” 
 
 Indokolás a T/5949/302-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 459. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 30. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/43. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 460. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 30. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) Szerződés megkötését törvény vagy [törvény felhatalmazása alapján jogszabály]— a lakos-
ság közszolgáltatásokkal való ellátása körében — önkormányzati rendelet kötelezővé teheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 461. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 30. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) Szerződés megkötését törvény vagy [törvény felhatalmazása alapján jogszabály]— a lakos-
ság közszolgáltatásokkal való ellátása körében — önkormányzati rendelet kötelezővé teheti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/333-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 462. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 30. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) A szerződés egyes tartalmi elemeit [törvény vagy törvény felhatalmazása alapján] jogsza-
bály meghatározhatja és kimondhatja, hogy ezek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek eltérően 
rendelkeznek.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462. (333-11. sz. jav. - Ötödik30.§(3)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/333-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati 
bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 463. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 30. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvé-
telével: 
 
„(4) Jogaik gyakorlása során a felek a hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartásával 
kötelesek eljárni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 464. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 30. § (5) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(5) Ha a szerződés [(4)] (5) bekezdés szerinti okból megváltozott tartalma bármelyik fél lényeges 
és jogos érdekét sérti, a fél jogosult a szerződés bíróság általi módosításának kezdeményezésére 
vagy – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a szerződéstől elállhat, vagy azt felmondhatja.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/233. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 461. (333-11. sz. jav. - Ötödik30.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (233. sz. jav. - Ötödik30.§(5)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (233. sz. jav. - Ötödik30.§új(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 465. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 30. § (5) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(5) Ha a szerződés (4) bekezdés szerinti okból megváltozott tartalma bármelyik fél lényeges és jo-
gos érdekét sérti, a fél jogosult a szerződés bíróság általi módosításának kezdeményezésére vagy – 
ha [jogszabály]törvény eltérően nem rendelkezik – a szerződéstől elállhat, vagy azt felmondhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 466. Dr. Szép Béla képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 31. § kiegészítését 
javasolja a következő új (2) bekezdés  felvételével: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/250. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 467. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 33. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Fogyasztói szerződés jön létre, ha [önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kí-
vül eljáró természetes személy] önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró 
[személlyel] személy fogyasztóval köt szerződést.” 
 
 Indokolás a T/5949/263. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 468. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 33. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Fogyasztói szerződés jön létre, ha önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül 
eljáró [természetes személy]fél önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró 
[személlyel]féllel köt szerződést.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 925. (306-2. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§6.), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/306-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 469. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 33. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) [A törvénynek vagy a törvény felhatalmazása alapján más j]Jogszabálynak a fogyasztói 
szerződésre irányadó szabályait – a [törvény]jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – alkalmaz-
ni kell arra a szerződésre is, amelyet a külön törvény szerint legalább középvállalkozásnak számító 
vállalkozás köt alapítvánnyal, egyesülettel, társasházzal, egyéni vállalkozóval vagy legfeljebb 
mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozással.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 470. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 34. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/148-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 471. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 35. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/148-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 472. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 36. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó [kifejezésével]kinyilvánításával jön 
létre.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 473. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 36. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A fél szerződéses kötelezettsége kifejezett vagy hallgatólagos lehet. Hallgatólagos kötelezett-
ség keletkezhet különösen a szerződés céljából, természetéből, a jóhiszeműség és tisztesség alapelvi 
követelményéből.[Vállalkozások közötti szerződés esetében a] A szerződés tartalmává válik az a 
szokás és gyakorlat, amelyet a felek korábbi üzleti viszonyukban egymás között kialakítottak és 
rendszeresen alkalmaztak, kivéve, ha a szokás vagy gyakorlat mellőzéséről a felek a szerződésben 
kifejezetten rendelkeztek.” 
 
 Indokolás a T/5949/87. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 474. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 38. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha az ajánlattevő ajánlatát [a másik fél elfogadó nyilatkoza-
tának elküldését vagy ráutaló magatartás esetén a magatartás tanúsítását]annak megérkezését 
megelőzően a címzetthez intézett nyilatkozatával visszavonja. A hatályos ajánlat nem vonható visz-
sza, ha az ajánlat ezt tartalmazza, vagy az elfogadásra határidőt állapít meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 475. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 43. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) Ha bármelyik fél a későbbi időpontban a szerződés megkötésétől anélkül, hogy a (2) bekezdés 
szerinti feltételek fennállnának - elzárkózik, a bíróság a másik fél kérelmére a szerződést a feleknek 
a lényeges kérdésekben történt megállapodása szerint létrehozza[, és tartalmát – a felek lényeges 
kérdésekben való megállapodásának megfelelően – megállapíthatja, ha ezt nemzetgazdasági 
érdek vagy a felek különös méltánylást érdemlő érdeke indokolja].” 
 
 Indokolás a T/5949/34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 476. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 46. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet alkalmazója több 
szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, 
és amelyet a felek utóbb egyedileg nem tárgyaltak meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 477. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 47. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) [Az]Fogyasztói szerződésben általános szerződési feltétel alkalmazására – ha törvény eltérően 
nem rendelkezik – csak azt követően kerülhet sor, hogy azt a feltételt kialakító fél a honlapján – a 
kezdőlapon önálló menüpont alatt, jól felismerhető módon – közzétette. Az általános szerződési fel-
tétel alkalmazásának időtartama alatt az általános szerződési feltétel alkalmazója köteles honlapján 
az általános szerződési feltétel megismerésének lehetőségét folyamatosan biztosítani. Az általános 
szerződési feltétel alkalmazója az általános szerződési feltétel papíralapú változatának megismerhe-
tőségét – így különösen annak kifüggesztésével – is köteles biztosítani.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 478. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 49. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha az általános szerződési feltételek – akár részlegesen – eltérnek egymástól, és az eltérés nem 
lényeges feltételre vonatkozik, a szerződés létrejön, az általános szerződési feltételek pedig annyi-
ban képezik a szerződés részét, amennyiben tartalmuk [azonos]egymásnak nem mond ellent.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 479. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 51. § módosítását javasolják: 
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„5:51. § [Felhívás ajánlattételre versenyeztetési eljárásban] 
 
Ha a fél olyan ajánlati felhívást tesz közzé, amelyben több személytől kéri ajánlatok benyújtását, és 
a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel köti meg a szerződést, az ajánlatokat a felhívásban megjelölt ajánlattételi idő alatt 
kell benyújtani. A fél a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 480. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 53. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) A felhívást közzétevő fél a kiválasztott ajánlattevővel a szerződés megkötését akkor is megta-
gadhatja[ meg], ha bizonyítja, hogy az időközben beállott, általa előre nem látható, érdekkörén kí-
vül eső okból a szerződés teljesítésére nem képes, vagy elállásra, felmondásra lenne jogosult.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 481. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 53. § (3) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(3) Ha a felhívást közzétevő fél a szerződést nem a felhívásban foglaltaknak megfelelő, leg-
kedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg, e szerződés a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevővel szemben hatálytalan.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481. (39. sz. jav. - Ötödik53.§(3)), 483. (39. sz. jav. - Ötö-

dik53.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (39. sz. jav. - Ötödik51.§), 483. (39. sz. jav. - Ötö-

dik53.§(4)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 482. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 53. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) Ha a felhívást közzétevő fél a szerződést nem a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedve-
zőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg, e szerződés a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel szemben hatálytalan. A bíróság — a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ké-
relmére — a szerződést — az ajánlatban foglaltaknak megfelelő tartalommal — a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevő és a felhívást közzétevő fél között létrehozza, kivéve, ha a körülmé-
nyek utóbb bekövetkezett lényeges változása folytán a felhívást közzétevő fél részéről a szerződés 
felmondásának vagy elállásnak lenne helye.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 483. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 53. § (4) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(4) A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő a hatálytalanságból eredő igényeit a szer-
ződéskötésről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül, de legfeljebb a szerző-
déskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül gyakorolhatja.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 484. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 53. § (4) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(4) A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő a hatálytalanságból eredő igényeit a szerződés-
kötésről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül, de legfeljebb a szerződéskötéstől 
számított egyéves jogvesztő határidőn belül [gyakorolhatja]érvényesítheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/303-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (39. sz. jav. - Ötödik51.§), 481. (39. sz. jav. - Ötö-

dik53.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 485. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 54. §  felvételével: 
 
„5:54. [Keretmegállapodás alkalmazása versenyeztetési eljárásban] 
 
(1) A felhívást közzétevő fél egy vagy több az eljárásban kiválasztott ajánlattevővel olyan 
keretmegállapodást is köthet, amelynek alapján a keretmegállapodásban meghatározott időtartamon 
belül a szolgáltatásnak vagy a szolgáltatás meghatározott részének teljesítését a kiválasztott ajánlat-
tevőtől – több ajánlatettevő esetén azok bármelyikétől – a hozzá intézett egyoldalú nyilatkozattal 
követelheti. A keretmegállapodásban meg kell határozni a szolgáltatást vagy annak önállóan is tel-
jesíthető részét (rész-szolgáltatás), azt az időszakot, amelyben a teljesítés követelhető, a fizetendő 
ellenszolgáltatást, illetve ennek olyan számítási módját, amelynek alapján a teljesített szolgáltatás 
(rész-szolgáltatás) ellenértéke megállapítható, továbbá minden más olyan feltételt, amely a szolgál-
tatás (rész-szolgáltatás ) szerződésszerű telesítéséhez szükséges. A felhívásban utalni kell a 
keretmegállapodás kötésére és annak feltételeire. 
 
(2) A több ajánlattevővel kötött keretmegállapodásban a felek árlejtési eljárás alkalmazását is kiköt-
hetik. Ebben az esetben a felhívást közzétevő fél arra vállal kötelezettséget, hogy a 
keretmegállapodásban meghatározott időszakonként vagy időpontokban olyan eljárást folytat le, 
amelynek eredményeként a teljesítésre a legalacsonyabb ellenszolgáltatás ellenében kötelezettséget 
vállaló ajánlattevőt jogosítja fel, és egyben kötelezi. Az ilyen 
keretmegállapodásnak az ellenszolgáltatás mértékét vagy számítási módját nem kell tartalmaznia. A 
keretmegállapodás az árlejtési eljárás elektronikus úton való lefolytatását is előírhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/161. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 486. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 57. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) Írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban 
foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat meg-
tétele időpontjának azonosítására alkalmas – ha törvény eltérő követelményt nem állapít meg leg-
alább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott – elektronikus [dokumentum-
ban]okiratban kerül sor.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/304-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507. (304-6. sz. jav. - Ötödik74.§(3)), 948. (304-7. sz. jav. - 

HetedikI.fej.3.§4.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 487. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 58. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Szerződéskötésre irányuló vagy más jognyilatkozatot tenni és meghatározott cselekményt vé-
gezni más személy (képviselő) útján is lehet, kivéve, ha törvény előírja, hogy a jognyilatkozat csak 
személyesen tehető meg. Cselekvőképes személyt [olyan nagykorú személy is képviselhet, aki-
nek cselekvőképességét a képviselt ügytől eltérő, valamely más ügycsoportra vonatkozóan 
korlátozták] korlátozottan cselekvőképes személy is képviselhet.” 
 
 Indokolás a T/5949/61. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 488. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 60. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:60. § [A képviselő eljárása] 
 
(1) [Ha a]A képviselő a képviselt nevében jár el, cselekménye által [közvetlenül] a képviselt válik 
jogosítottá és kötelezetté. 
(2) A képviseleti jog kiterjed mindazon cselekmények [elvégzésére] és jognyilatkozatok megtételé-
re, amelyek a képviselettel elérni kívánt cél érdekében szükségesek. 
(3) A képviselő nem járhat el, ha az ellenérdekű fél ő maga vagy az általa képviselt személy. Ha a 
képviselő jogi személy, a képviselt kifejezett engedélye alapján [érdekellentét esetében]akkor is 
eljárhat, ha az ellenérdekű felet is ő képviseli. 
(4) Kétség esetén a másik fél vagy az érdekelt hatóság a képviselttől a meghatalmazás írásbeli meg-
erősítését kérheti. Ha a képviselt a felhívást követően a körülmények által indokolt megfelelő határ-
időn belül nem kifogásolja a képviselő eljárását, azt meghatalmazáson alapulónak kell tekinteni. 
[(5) A képviselő a személyes természetű feladatok kivételével, törvény eltérő rendelkezése hiá-
nyában, jogosult a képviselet ellátását másra bízni (alképviselet); a képviselt azonban az 
alképviselő igénybevételét kizárhatja.]” 
 
 Indokolás a T/5949/304-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 489. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 61. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) A[z áru] termék adásvételével vagy [egyéb] szolgáltatás nyújtásával foglalkozó vállalkozás 
azon alkalmazottját vagy tagját, akiről munkakörénél fogva alappal feltételezhető, hogy az ezzel 
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összefüggő jognyilatkozatok megtételére is jogosultsággal rendelkezik, képviselőnek kell tekinte-
ni.” 
 
 Indokolás a T/5949/264. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 490. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 61. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az áru adásvételével vagy egyéb szolgáltatás nyújtásával foglalkozó vállalkozás azon alkalma-
zottját vagy tagját, akiről munkakörénél fogva alappal feltételezhető, hogy [az ezzel összefüggő]a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére is jogosultsággal rendelkezik, képviselőnek kell tekinteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/304-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 491. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 63. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:63. § [Az álképviselet] 
 
(1) [Aki]Ha a képviselő képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve tesz más nevében 
jognyilatkozatot [tesz] (álképviselő), nyilatkozat[ával a képviseltre csak annak jóváhagyásával 
vált ki joghatást]a képviseltet csak akkor kötelezi, illetve jogosítja, ha a képviselt a képviselő eljá-
rását utólag, alakszerű nyilatkozatával jóváhagyja. 
(2) Ha a képviselt a nevében kötött szerződést nem hagyja jóvá, 
a) a jóhiszemű álképviselő a harmadik személynek a szerződés megkötéséből eredő [ká-
rát]költségét és az utaló magatartással okozott kárát, 
b) a rosszhiszemű álképviselő a harmadik személy teljes kárát 
megtéríteni köteles.” 
 
 Indokolás a T/5949/304-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 492. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 64. § elhagyását 
javasolja: 
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„5:64. § [[A közvetett képviselet]] 
 
[(1) Ha a képviselő a saját nevében jár el a képviselt javára, cselekménye által a harmadik 
személlyel szemben kizárólag ő válik jogosítottá és kötelezetté. 
(2) Ha a képviselő a képviselt személy tagsági illetve részvényesi jogviszonyából eredő jogok 
gyakorlásával összefüggésben jár el, a képviselt és az őt képviselő személy (részvényesi megha-
talmazott) jogaira és kötelezettségeire külön törvény további rendelkezéseket állapíthat 
meg.]” 
 
 Indokolás a T/5949/304-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 493. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 64. § (2) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(2) Ha a képviselő a képviselt személy tagsági illetve részvényesi jogviszonyából eredő jogok 
gyakorlásával összefüggésben jár el, a képviselt és az őt képviselő személy (részvényesi megha-
talmazott) jogaira és kötelezettségeire külön törvény további rendelkezéseket állapíthat 
meg.]” 
 
 Indokolás a T/5949/27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 494. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 65. § elhagyását javasolják: 
 
„[5:65. § [Az eseti gondnokság]] 
 
[(1) Ha a szülő, a gyám vagy a gondnok jogszabály vagy a gyámhatóság rendelkezése folytán, 
érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság eseti gondnokot 
rendel. 
 
(2) Eseti gondnokot kell rendelni akkor is, 
a) ha sürgősen kell intézkedni és a korlátozottan cselekvőképes személynek nincs törvényes 
képviselője vagy annak személye nem állapítható meg, továbbá 
b) ha az ismeretlen, távollevő vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott személy jogai-
nak megóvása érdekében szükséges. 
 
(3) Az eseti gondnok az ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a gyám, vagy a gondnok. 
 
(4) A szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyám és a gondnok jogköre nem terjed ki azokra az 
ügyekre, amelyek ellátására eseti gondnokot rendeltek.]” 
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 Indokolás a T/5949/98-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 495. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 65. § címe módosítását javasolják: 
 
„5:65. § [Az eseti gondnokság és az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 496. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 65. § (2) bekez-
dés a) pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Eseti gondnokot kell rendelni akkor is,/ 
 
„a) ha sürgősen kell intézkedni és a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek 
nincs törvényes képviselője vagy annak személye nem állapítható meg, továbbá” 
 
 Indokolás a T/5949/274-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 497. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 65. § kiegészítését javasolják a következő új (5) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(5) A gyámhatóság kérelemre gondnokot rendel annak, akit körülményei ügyeinek vitelében aka-
dályoznak, különösen, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik ugyan, de 
visszatérésében gátolva van.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 497. (52. sz. jav. - Ötödik65.§ú(5)), 498. (52. sz. jav. - Ötö-

dik65.§új(6)), 499. (52. sz. jav. - Ötödik65.§új(7)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 498. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 65. § kiegészítését javasolják a következő új (6) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(6) A gondnokrendelés a gondnokolt személy cselekvőképességét nem érinti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 499. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Dér Zsuzsanna képvi-
selők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 65. § kiegészítését javasolják a következő új (7) be-
kezdés  felvételével: 
 
„(7) A gondnok képviseleti jogkörében kezeli a gondnokolt vagyonát, és ellátja azokat a feladato-
kat, amelyeket külön jogszabály reá bíz. A távollevő gondnoka ezenfelül – a gyámhatóság előzetes 
hozzájárulásával – minden olyan intézkedést megtehet, amivel a gondnokolt személyt károsodástól 
óvja meg. A halaszthatatlanul sürgős intézkedéshez a gyámhatóság hozzájárulása nem szükséges; 
erről azonban – mihelyt lehet – a gyámhatóságnak be kell számolni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (52. sz. jav. - Ötödik65.§cím), 498. (52. sz. jav. - Ötö-

dik65.§új(6)), 499. (52. sz. jav. - Ötödik65.§új(7)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (52. sz. jav. - Ötödik65.§cím), 497. (52. sz. jav. - Ötö-

dik65.§ú(5)), 499. (52. sz. jav. - Ötödik65.§új(7)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (52. sz. jav. - Ötödik65.§cím), 497. (52. sz. jav. - Ötö-

dik65.§ú(5)), 498. (52. sz. jav. - Ötödik65.§új(6)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 500. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 66. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételé-
vel: 
 
„(2) Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell ér-
telmezni. Így kell eljárni abban az esetben is, ha a szerződés vagy a szerződési nyilatkozat valamely 
részének nyelvtani értelmezéssel megállapított jelentése a szerződés egésze szerinti céllal ellenté-
tes.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 501. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 66. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvételé-
vel: 
 
„(3) Vita esetén elsőbbséget élvez az az értelmezés, amely a szerződési feltétel illetve nyilatkozat 
jogszabálynak való megfelelését biztosítja és alkalmazását elősegíti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/90. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 502. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 67. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételé-
vel: 
 
„(2) A felek korábbi nyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetőek.” 
 
 Indokolás a T/5949/91. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 501. (90. sz. jav. - Ötödik66.§új(3)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500. (90. sz. jav. - Ötödik66.§új(2)), pontjában foglal-
takkal. 
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 503. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 68. § (5) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(5) Közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében az ügyész, valamint az, akit külön tör-
vény erre feljogosít, keresetet indíthat a szerződés semmisségének megállapítása, illetve a semmis-
ség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 504. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 69. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A megtámadást [két] egy éven belül, írásban kell a másik féllel közölni, majd a közlés ered-
ménytelensége esetében haladéktalanul a bíróság előtt érvényesíteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/124. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 505. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 71. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:71. § [A [megtévesztés, a] fenyegetés és a kényszer hatása alatt tett jognyilatkozat] 
 
(1) [Akit a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejt vagy tévedésben tart, a megté-
vesztés hatására tett szerződési nyilatkozatát megtámadhatja. 
(2)] Akit a másik fél fenyegetéssel vett rá a szerződés megkötésére, a szerződési nyilatkozatát meg-
támadhatja. 
[(3)] E[zeket a] szabály[oka]t kell alkalmazni akkor is, ha a [megtévesztés vagy] fenyegetés har-
madik személy részéről történt, és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett. 
[(4)](2) A kényszer vagy erőszak hatása alatt tett jognyilatkozat semmis.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 506. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 73. § módosítá-
sát javasolja: 
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„5:73. § [Akarathiba ingyenes szerződés esetén] 
 
Ingyenes szerződés esetében tévedés[, téves feltevés] vagy harmadik személy részéről történő 
[megtévesztés,] fenyegetés címén a szerződést akkor is meg lehet támadni, ha e körülményeket a 
másik fél nem ismerhette fel.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 507. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 74. § (3) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(3) A teljesítés elfogadásával – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a szerződés a teljesített 
rész erejéig akkor is érvényessé válik, ha az alakiságot mellőzték. Ha jogszabály közokiratba, ügy-
véd (jogtanácsos) által ellenjegyzett magánokiratba vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus [dokumentumba]okiratba foglalást ír elő, vagy a szerződés ingatlan 
tulajdonjogának átruházására irányul, a teljesítés az alakiság mellőzése miatti érvénytelenséget nem 
orvosolja.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/304-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 508. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 75. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Semmis az a szerződés, amely jogszabályi tilalomba ütközik, vagy amelyet jogszabályi tilalom 
megkerülésével kötöttek, kivéve, ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. Más jogkövet-
kezmény előírása mellett is semmis a szerződés akkor, ha a jogszabály ezt külön kimondja[, vagy 
ha a jogszabály célja a tilos szerződéssel elérni kívánt joghatás megtiltása].” 
 
 Indokolás a T/5949/305-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (304-1. sz. jav. - Ötödik57.§(3)), pontjában foglal-
takkal. 
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 509. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 75. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvételé-
vel: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/92. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 510. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 77. § elhagyását javasolják: 
 
„[5:77. § [A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés]] 
 
[(1) Semmis az a szerződés, amelyben a kötelezett fizikai vagy jogi okból lehetetlen szolgálta-
tás teljesítését vállalja. 
 
(2) Nem semmis a szerződés amiatt, hogy a fél a szerződés megkötésének időpontjában nem 
jogosult azzal a dologgal, joggal vagy követeléssel rendelkezni, amelyre nézve a szerződést 
megkötötték, ha annak megszerzését jogszabály vagy egyéb ok nem zárja ki.]” 
 
 Indokolás a T/5949/92. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 511. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 77. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:77. § [A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés] 
 
(1) Semmis az a szerződés, amelyben a kötelezett [fizikai vagy jogi okból] lehetetlen, vagy általa 
nem teljesíthető szolgáltatás teljesítését vállalja. 
(2) Nem semmis a szerződés amiatt, hogy a fél a szerződés megkötésének időpontjában nem jogo-
sult azzal a dologgal, joggal vagy követeléssel rendelkezni, amelyre nézve a szerződést megkötöt-
ték, ha annak megszerzését jogszabály [vagy egyéb ok] nem zárja ki.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 512. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 78. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:78. § [Az uzsorás szerződés] 
 



- 231 - 

Semmis a szerződés, ha az egyik szerződő fél a szerződés megkötésekor – a másik fél helyzetének 
kihasználásával – feltűnően aránytalan előnyt kötött ki. A fél helyzete kihasználásának minősül kü-
lönösen, ha az, akivel szemben a feltűnően aránytalan előnyt kikötötték, a szerződés megkötésekor 
a másik fél[lel]től függő viszonyban vagy [a szerződés megkötésekor] kiszolgáltatott helyzetben 
volt, vagy kellő üzletkötési jártassággal nem rendelkezett.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 513. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 79. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:79. § [A feltűnő értékaránytalanság] 
 
Ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke között – anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás 
szándéka vezetné – a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az értékaránytalanság, a 
sérelmet szenvedett fél a szerződést megtámadhatja. Nem hivatkozhat feltűnő értékaránytalanságra 
az, aki [arról tudott, vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna, továbbá az, aki] a feltű-
nő értékaránytalanság kockázatát vállalta.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 514. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 79. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételé-
vel: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/22-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 515. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 79. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvé-
telével: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, ha a hitelnyújtó szerződésben 
meghatározott szolgáltatása és a teljes hiteldíj között feltűnően nagy az értékaránytalanság, figye-
lembe véve a szerződéskötés egyéb körülményeit is.” 
 
 Indokolás a T/5949/192. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 516. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 80. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Fogyasztói szerződésben [S]semmis az a szerződési feltétel, amely a fogyasztó jogait megálla-
pító jogszabályi rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára eltér.” 
 
 Indokolás a T/5949/265. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 517. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 81. § (4) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(4) Jogszabály meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói szerződésben 
tisztességtelennek minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek 
kell tekinteni.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/46-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 518. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 82. §  felvételével: 
 
„5:82. § [Egyes tisztességtelen szerződési feltételek] 
 
(1) A fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősül különösen az a szerződési feltétel, amely 
a) a szerződés bármely feltételének értelmezésére a fogyasztóval szerződő felet egyoldalúan jogosít-
ja; 
 
b) kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése 
szerződésszerű-e; 
 
c) a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a fogyasztóval szerződő fél nem teljesíti 
a szerződést; 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (46-2. sz. jav. - Ötödikúj82.§), pontjában foglal-
takkal. 
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d) lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt fel-
mondja, ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult; 
 
e) kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje a már teljesített, ellenszol-
gáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve, ha a szerződés megszűnésére szerződésszegés követ-
keztében kerül sor; 
 
f) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses kötelezettségeit beszámí-
tással szüntesse meg; 
 
g) lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél tartozását más személy a fogyasztó hozzájárulá-
sa nélkül átvállalja, 
 
h) kizárja vagy korlátozza a fogyasztóval szerződő félnek az általa igénybe vett 
közreműködőért való felelősségét; 
 
i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon vagy a felek közötti megállapodáson alapuló 
igényérvényesítési lehetőségeit, kivéve, ha azt egyben más, jogszabályban meghatározott vitarende-
zési móddal helyettesíti; 
 
j) a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg. 
 
(2) A fogyasztói szerződésben az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni különö-
sen azt a szerződési feltételt, amely 
a) a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata megtételének vagy elmulasztásá-
nak minősíti, ha a magatartás tanúsítására nyitva álló határidő ésszerűtlenül rövid; 
 
b) a fogyasztó nyilatkozatának megtételére ésszerűtlen alaki követelményeket támaszt; 
 
c) meghosszabbítja a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó másként nem nyilatkozik, 
feltéve, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő ésszerűtlenül rövid; 
 
d) lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meg-
határozott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben megállapított pénzbeli el-
lenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerző-
dést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasz-
tó nem jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy azt felmondani; 
 
e) lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél egyoldalúan, alapos ok nélkül a szerződésben 
meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen; 
 
f) a fogyasztóval szerződő fél teljesítését olyan feltételtől teszi függővé, amelynek bekövetkezte ki-
zárólag a fogyasztóval szerződő fél akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó jogosult a szerződéstől 
elállni, vagy azt felmondani ; 
g) a fogyasztóval szerződő félnek pénztartozás teljesítésére — ha jogszabály eltérően nem rendel-
kezik — negyvenöt napnál hosszabb határidőt biztosít vagy egyébként nem megfelelően meghatá-
rozott határidőt ír elő szolgáltatása teljesítésére, valamint a fogyasztó szerződési nyilatkozatainak 
elfogadására; 
 
h) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a fogyasztóval szerződő fél szer-
ződésszegése esetén; 
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i) kizárja, hogy a fogyasztónak visszajárjon a szerződés szerint általa kifizetett összeg, ha a fogyasz-
tó nem teljesít vagy nem szerződésszerűen teljesít, amennyiben hasonló kikötés a fogyasztóval 
szerződő felet nem terheli; 
 
j) a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi, ha a fogyasztó nem teljesít vagy nem 
szerződésszerűen teljesít.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/46-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 519. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 83. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:83. § [A közérdekű kereset indításának feltételei] 
 
(1) A tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű 
keresetet indíthat [a bíróság előtt] 
a) az ügyész, 
b) a miniszter, a központi közigazgatási szerv vezetője, 
c) a közigazgatási hivatal, a jegyző és a főjegyző, 
d) a gazdasági, a szakmai kamara, az érdekképviseleti szervezet, valamint 
e) az általa védett fogyasztói érdekek körében a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 
szervezet és az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján létrejött minősített 
szervezet, feltéve, hogy az általános szerződési feltétel alkalmazója, nyilvánosságra hozója, illetve 
alkalmazásra ajánlója a Magyar Köztársaság területén fejti ki tevékenységét. 
(2) Gazdasági erőfölényben [álló]lévő által alkalmazott tisztességtelen általános szerződési feltétel 
esetében a Gazdasági Versenyhivatal is indíthat közérdekű keresetet. 
(3) A bíróság a tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelenségét a szerződési feltétel alkalmazó-
jával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapítja, és elrendeli, hogy a szerződési fel-
tétel alkalmazója saját költségére az érvénytelenség megállapítására vonatkozó közlemény közzété-
teléről gondoskodjék. A közleménynek tartalmaznia kell az érintett szerződési feltétel pontos meg-
határozását, tisztességtelenségének megállapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket. A 
közlemény szövegéről és a közzététel módjáról a bíróság dönt. Közzététel alatt érteni kell különö-
sen az országos napilapban és a[z internet útján] világhálón történő nyilvánosságra hozatalt. 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott személy illetve szervezet kérheti [továbbá] az olyan általá-
nos szerződési feltétel tisztességtelenségének megállapítását is, amelyet fogyasztókkal történő szer-
ződéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett 
feltétel még nem került alkalmazásra. Ha a bíróság megállapítja a sérelmes általános szerződési fel-
tétel tisztességtelenségét, ítéletében eltiltja a nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától. 
(5) A (4) bekezdés szerinti per az ellen is megindítható, aki a fogyasztókkal történő szerződéskötés 
céljából meghatározott és megismerhetővé tett tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalma-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517. (46-1. sz. jav. - Ötödik81.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 



- 235 - 

zását nyilvánosan ajánlja. Ha a bíróság megállapítja a sérelmes általános szerződési feltétel tisztes-
ségtelenségét, [eltilt az]a közzétevőt eltiltja a feltétel alkalmazásra ajánlásától. 
(6) A (3) bekezdés közzétételre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell abban az esetben 
is, ha a bíróság szerződésben még nem alkalmazott általános szerződési feltétel tisztességtelenségét 
állapítja meg. A közzétételről az érintett általános szerződési feltétel nyilvánosságra hozójának, il-
letve alkalmazásra ajánlójának kell saját költségére gondoskodnia.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 520. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 83. § (1) bekez-
dés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű 
keresetet indíthat a bíróság előtt/ 
 
„b) a miniszter, [a központi közigazgatási] továbbá az autonóm államigazgatási szerv, a kormány-
hivatal, a központi hivatal vezetője,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 521. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 83. § (1) bekez-
dés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű 
keresetet indíthat a bíróság előtt/ 
 
„c) a [közigazgatási hivatal] a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, a jegy-
ző és a főjegyző,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/268. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (268. sz. jav. - Ötödik83.§(1)c)), 522. (268. sz. jav. - 

Ötödik83.§(1)e)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (268. sz. jav. - Ötödik83.§(1)b)), 522. (268. sz. jav. - 

Ötödik83.§(1)e)), pontjaiban foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 522. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 83. § (1) bekez-
dés e) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt közérdekű 
keresetet indíthat a bíróság előtt/ 
 
„e) az általa védett fogyasztói érdekek körében 
ea)  a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet és 
eb) az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának joga alapján létrejött minősített szervezet, 
feltéve, hogy az általános szerződési feltétel alkalmazója, nyilvánosságra hozója, illetve alkalmazás-
ra ajánlója a Magyar Köztársaság területén fejti ki tevékenységét.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/268. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 523. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 84. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az érvénytelen szerződés nem hoz létre kötelezettséget a szolgáltatás teljesítésére, illetve jogo-
sultságot a szolgáltatás teljesítésének követelésére. Az érvénytelenség további jogkövetkezményeit 
a bíróság csak a fél erre irányuló kérelme alapján és az elévülés, illetve elbirtoklás határai között al-
kalmazza.” 
 
 Indokolás a T/5949/26. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 524. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 86. § helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
„5:86. § [[Az eredeti állapot helyreállítása vagy pénzbeli megtérítés elrendelése]] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (268. sz. jav. - Ötödik83.§(1)b)), 521. (268. sz. jav. - 

Ötödik83.§(1)c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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[(1) Érvénytelen szerződés esetén bármelyik fél kérheti a teljesített szolgáltatás természetbeni 
visszatérítését, feltéve, hogy maga is visszatéríti a számára teljesített szolgáltatást. A visszaté-
rítési kötelezettség az elévülési vagy az elbirtoklási idő beálltától függetlenül terheli a szerző-
déskötés előtt fennállt helyzet visszaállítását kérő felet. 
(2) Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, a bíró-
ság elrendeli az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeli megtérí-
tését. Ezt a jogkövetkezményt alkalmazhatja a bíróság abban az esetben is, ha az eredeti álla-
pot helyreállítása célszerűtlen. 
(3) A teljesítéssel a kárveszély a szerződés érvénytelensége ellenére a másik szerződő félre száll 
át. 
(4) A fél nem köteles az ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatás ellenértékének pénzbeli megtérí-
tésére, ha bizonyítja, hogy a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni olyan okból nem 
tudja, amelyért a másik fél felelős. Ha pedig a fél a szolgáltatás ellenértékét megfizette, kérheti 
annak visszatérítését akkor is, ha ő maga a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni nem 
tudja, feltéve, ha bizonyítja, hogy ennek oka olyan körülményre vezethető vissza, amelyért a 
másik fél felelős.] 
 
[Az eredeti állapot helyreállítása] 
 
(1) Ha az érvénytelen szerződést a bíróság nem nyilvánítja érvényessé, a már teljesített szolgáltatá-
sok kölcsönös, természetbeni visszatérítésének vagy — ha ez nem lehetséges, illetve célszerűtlen — 
a teljesített szolgáltatások értékbeli elszámolásának van helye. 
(2) A visszatérítésre köteles fél nem hivatkozhat arra, hogy a részére teljesített szolgáltatástól utóbb 
elesett, és köteles megtéríteni az általa átvett dolgokban beállott károkat, kivéve, ha bizonyítja, hogy 
a kár, illetve a szolgáltatás elvesztése a másik félnek felróható okból következett be. 
(3) A szolgáltatások természetbeni visszatérítésével, illetve értékbeli elszámolásával egyidejűleg — 
a jogalap nélküli birtoklás és a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak megfelelő alkalmazásával 
— rendelkezni kell a költségek, hasznok és károk megtérítéséről.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 525. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 86. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Érvénytelen szerződés esetén bármelyik fél kérheti a teljesített szolgáltatás természetbeni visz-
szatérítését, feltéve, hogy maga is visszatéríti a számára teljesített szolgáltatást. A visszatérítési kö-
telezettség az elévülési vagy az elbirtoklási idő beálltától függetlenül terheli a szerződéskötés előtt 
fennállt helyzet visszaállítását kérő felet. Az eredeti állapot helyreállítása során gondoskodni kell az 
eredetileg egyenértékű szolgáltatások értékegyensúlyának a fenntartásáról.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/41. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (41. sz. jav. - Ötödik86.§(2)), pontjában foglal-
takkal. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 526. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 86. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet természetben nem lehet vagy nem célszerű visz-
szaállítani, a bíróság elrendeli az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbe-
li megtérítését. [Ezt a jogkövetkezményt alkalmazhatja a bíróság abban az esetben is, ha az 
eredeti állapot helyreállítása célszerűtlen.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 527. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 86. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, a bíróság 
elrendeli az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás ellenértékének pénzbeli megtérítését. Ezt a 
jogkövetkezményt alkalmazhatja a bíróság abban az esetben is, ha az eredeti állapot helyreállítása 
[célszerűtlen] valamelyik fél jogos érdekét sérti.” 
 
 Indokolás a T/5949/125. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 528. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 87. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha az érvénytelenségi ok csak a szerződés meghatározott részét érinti, az érvénytelenség jog-
következményeit a szerződésnek csak erre a részére kell alkalmazni. A szerződés részbeni érvényte-
lensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha [feltehető, hogy] a felek azt 
az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-10. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (41. sz. jav. - Ötödik86.§(1)), pontjában foglal-
takkal. 



- 239 - 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 529. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 88. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:88. § [[Járulékos]Harmadik személyek igényeinek érvényesítése érvénytelen szerződés esetén] 
 
(1) [Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeivel nem orvosolt hasznok és költségek ki-
egyenlítésére a jogalap nélküli birtoklás, a gazdagodás megtérítésére a jogalap nélküli gazda-
godás szabályait kell alkalmazni. 
(2)] A szerződés érvénytelen megkötésével, továbbá a visszatérítési kötelezettség alá eső szolgálta-
tásban okozott károkat a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai sze-
rint kell megtéríteni. 
[(3)](2)Aki érvénytelen szerződés fennállásában jóhiszeműen bízott, a felektől a szerződés megkö-
téséből eredő kárának megtérítését követelheti; ha azonban az érvénytelenség az egyik fél magatar-
tására vezethető vissza, a bíróság a másik fél [el]marasztalását mellőzi. Ha a felek valamelyike a 
harmadik személlyel szemben rosszhiszemű volt, teljes kártérítéssel tartozik akkor is, ha az érvény-
telenség nem az ő magatartására vezethető vissza. Ezt a kártérítést a bíróság a szerződés teljes vagy 
részleges hatályban tartása útján is nyújthatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/305-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 530. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 88. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeivel nem orvosolt hasznok és költségek kiegyenlí-
tésére a jogalap nélküli birtoklás, a gazdagodás megtérítésére a jogalap nélküli gazdagodás szabá-
lyait kell alkalmazni. A visszatérítendő pénzszolgáltatás után járó kamatra és a hasznokra vonatko-
zó rendelkezések nem alkalmazhatók azonban arra az időtartamra, amíg a feleknek a szerződéskö-
tést megelőző állapot helyreállítására irányuló visszatérítési kötelezettsége kölcsönösen fennáll.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 531. (227. sz. jav. - Ötödik88.§(2)), pontjában foglal-
takkal. 
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 531. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 88. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A szerződés érvénytelen megkötésével[, továbbá a visszatérítési kötelezettség alá eső szol-
gáltatásban] okozott károkat a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabá-
lyai szerint kell megtéríteni. A visszatérítendő szolgáltatásban bekövetkezett károkért a visszatérí-
tésre jogosult féllel szemben a visszatérítésre kötelezett fél felelős azzal hogy e rendelkezés nem 
érinti azt a jogát, hogy a kárért egyébként felelős személytől a kár megtérítését követelhesse.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/227. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 532. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 91. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„5:91. § [Beleegyezéstől vagy jóváhagyástól függő szerződés] 
 
[(1)] Ha a szerződés hatályossá válásához jogszabály harmadik személy beleegyezését vagy hatóság 
jóváhagyását teszi szükségessé, a szerződés [a beleegyezéssel vagy a jóváhagyással válik hatá-
lyossá. A hatály – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a szerződés megkötésének idő-
pontjától kezdődik]hatálya a beleegyezés illetve a jóváhagyás - a jogszabályban előírt, ennek hiá-
nyában a felek által megszabott vagy a szerződés jellegéből adódó ésszerű határidőn belül történő - 
megadásától mint felfüggesztő feltételtől függ . 
[(2) A szerződés megszűnik, ha a harmadik személy a beleegyezést, a hatóság pedig a jóváha-
gyást nem adja meg, vagy arról a bármelyik fél által a másik féllel közölt megfelelő határidőn 
belül nem nyilatkozik. 
(3) A beleegyezésről, vagy a jóváhagyásról történő nyilatkozattételig valamint a nyilatkozatté-
telre megszabott határidő leteltéig a felek jogait és kötelezettségeit a függőben lévő feltétel 
szabályai szerint kell megítélni.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/307-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 530. (227. sz. jav. - Ötödik88.§(1)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533. (307-2. sz. jav. - Ötödik92.§(1)), pontjában foglal-
takkal. 
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 533. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 92. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a szerződés hatálya nem állt be vagy a szerződés hatályát vesztette [– ide értve azt az ese-
tet is, ha a szerződéshez harmadik személy beleegyezése vagy hatóság jóváhagyása hiányzik, 
vagy a beleegyezést és jóváhagyást megtagadták –] a szerződés teljesítése nem követelhető.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/307-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 534. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 93. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az [a]olyan szerződésen alapuló jogszerzés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési 
alapját részben vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a szerző fél 
rosszhiszemű volt, vagy reá nézve a szerződésből ingyenes előny származott.” 
 
 Indokolás a T/5949/307-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Alkot-
mányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 535. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 93. § (5) bekez-
dés elhagyását javasolja: 
 
„[(5) A fedezetelvonó szerződés szabályait kell alkalmazni akkor is, ha az előny nem az ügyleti 
nyilatkozatot tevő személynél jelentkezik.]” 
 
 Indokolás a T/5949/307-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 536. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 94. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Bírósági úton nem lehet érvényesíteni: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532. (307-1. sz. jav. - Ötödik91.§), pontjában foglal-
takkal. 
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a) az elévült követelést; 
b) a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve ha a játékot vagy fogadást állami enge-
dély alapján bonyolítják le; 
c) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követeléseket; 
d) azokat a követeléseket, amelyek bírósági úton való érvényesítését törvény kizárja; valamint 
[c)]e) az a)-b) pontokban meghatározott követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződésből vagy 
kikötésből eredő követelést.” 
 
 Indokolás a T/5949/126. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 537. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 99. § (4) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(4) A [jogosult]harmadik személy javára szerződő fél a harmadik személytől a teljesítés követelé-
sének jogát – a kötelezett egyidejű értesítésével – megvonhatja, kivéve, ha 
a) a harmadik személy ezt megelőzően már értesítette a [jogosultat]őt vagy a kötelezettet, hogy a 
javára kikötött jogot elfogadja, vagy 
b) a harmadik személy a [jogosulttól]tőle olyan értesítést kapott, hogy a javára kikötött jog vissza-
vonhatatlan.” 
 
 Indokolás a T/5949/310-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 538. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 100. § módosítását javasolják: 
 
„5:100. § [A teljesítés helye dolog szolgáltatására irányuló fogyasztói szerződéseknél] 
 
Ha a szolgáltatás jellegéből és rendeltetéséből más nem következik, dolog szolgáltatására irányuló 
fogyasztói szerződés esetén a teljesítés azzal történik meg, hogy a dolog birtokát a fogyasztónak a 
szerződés megkötésének időpontja szerinti lakóhelyén, ennek hiányában szokásos tartózkodási he-
lyén, vagy fuvarozó igénybevételével történő teljesítés esetén a rendeltetési állomáson átruházzák. 
Az 5:33. § (2) bekezdésének alkalmazásában lakóhely helyett a jogi személy [vagy jogi személyi-
ség nélküli jogalany] székhelyét[, ennek hiányában telephelyét vagy fióktelepét] kell érteni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (10. sz. jav. - Második50.§(1)), 99. (10. sz. jav. - Máso-

dik73.§új (2)), 103. (10. sz. jav. - Másodikharmadik rész74.§(2)), 401. (10. sz. jav. - Negyedik156.§(1)), 447. (10. sz. jav. - Ötödik19.§(1)), 
754. (10. sz. jav. - Ötödik458.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 539. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 100. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/147. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 540. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 101. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:101. § [A teljesítés ideje] 
 
(1) A felek a szerződésben a teljesítés idejét [előírhatják]meghatározhatják határnap vagy határidő 
tűzésével is. A felek megállapodhatnak abban is, hogy a szolgáltatást meghatározott időszakonként 
visszatérően kell teljesíteni. Osztható szolgáltatás esetén a felek [– választásuk szerint –] a résztel-
jesítések időpontját is meghatározhatják. 
(2) A szolgáltatást [teljesíteni kell]a kötelezettnek 
a) határnap kitűzése esetén [ezen] a megjelölt napon, 
b) [ha a szolgáltatás rendeltetéséből a teljesítési idő kétségtelenül megállapítható, ebben az 
időpontban, 
c)] határidő megjelölése esetén - eltérő rendelkezés hiányában - a[z] megjelölt időtartamon belül 
[bármikor, kivéve, ha az eset körülményeiből az következik, hogy a jogosult választhatja meg 
a teljesítés időpontját]az általa megválasztott időpontban, 
c) a szolgáltatás rendeltetése vagy az eset egyéb körülményei által egyértelműen meghatározott idő-
pontban kell teljesíteni.. 
(3) Ha a teljesítés idejét az (1) és a (2) bekezdés alapján nem lehet megállapítani, a szolgáltatást a 
jogosult felszólításában meghatározott határidőben illetve határnapon, ennek hiányában[, ha a jogo-
sult felszólításában határidőt nem határozott meg,] a felszólítás kézhezvételétől számított har-
minc napon belül[, felszólítás hiányában pedig a szerződés megkötését követően olyan időn be-
lül kell teljesíteni, amelyen belül rendes körülmények között – a teljesítés előkészítéséhez 
szükséges időre is tekintettel – azt a jogosult várhatja] kell teljesíteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/310-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 541. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 101. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  fel-
vételével: 
 
„(4) Jogszabály a fogyasztói szerződésekre a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő teljesítési időt álla-
píthat meg.” 
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 Indokolás a T/5949/232. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság, a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 542. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 102. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A teljesítési idő előtt - ha törvény eltérően nem rendelkezik . Kizárólag a másik fél beleegyezé-
sével lehet teljesíteni. A másik fél az idő előtti teljesítést visszautasíthatja, kivéve, ha a teljesítés el-
fogadása jogi érdekét nem sérti, és a kötelezett az ezzel járó esetleges többletköltségeket viseli.” 
 
 Indokolás a T/5949/310-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 543. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 104. § (2) be-
kezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(2) A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a rendeltetése 
szerinti célra lehessen felhasználni, így a teljesítés időpontjában/ 
„b) rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell mindazt, ami azonos fajtájú szolgál-
tatásoknál szokásos, és amit a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, vala-
mint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét 
tulajdonságaira vonatkozó, különösen kereskedelmi [kommunikációban] közleményben vagy a 
termék címkéjén megjelenő nyilvános kijelentését, és” 
 
 Indokolás a T/5949/310-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 544. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 106. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:106. § [A teljesítés elismerése] 
 
A kötelezett a teljesítéskor a teljesítés tényének írásbeli elismerését követelheti. Azt, aki a jogosult 
aláírásával ellátott írásbeli [elismerést]elismervényt mutat fel, a teljesítés elfogadására jogosított 
személynek kell tekinteni, kivéve, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy a teljesítés elfogadására 
nem jogosult.” 
 
 Indokolás a T/5949/310-4. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 545. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 112. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:112. § [A szerződésszegés] 
 
A szerződés megszegését jelenti bármely szerződéses kötelezettség [nem] szerződésszerű teljesí-
tés[e]ének elmaradása[, a teljesítés lehetetlenné válása vagy megtagadása, függetlenül attól, 
hogy azt kimentették-e].” 
 
 Indokolás a T/5949/311-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 546. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 115. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) [A teljesítés visszatartása az alapul szolgáló ok fennállásáig vagy addig jogszerű, amíg a 
másik fél megfelelő biztosítékot nem nyújt.] A teljesítés visszatartására jogosult fél elállhat a 
szerződéstől, ha megfelelő határidőt szabott, és ez alatt a másik fél a teljesítés visszatartásának okát 
nem hárította el, vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot nem nyújtott.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 547. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 117. § módosítását javasolják: 
 
„5:117. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] 
 
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a fele-
lősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést [általa nem befolyásolható (] az ellenőrzési kö-
rén kívül eső[), a szerződésszegéskor ésszerűen el nem hárítható], olyan körülmény okozta, 
[amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott 
előre] amellyel a szerződéskötés időpontjában nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy 
az akadályt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.” 
 
 Indokolás a T/5949/25. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 548. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 117. § módosítását javasolják: 
 
„5:117. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] 
 
Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a fele-
lősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést [általa nem befolyásolható (]ellenőrzési körén 
kívül eső[), a szerződésszegéskor ésszerűen el nem hárítható, olyan körülmény]akadály okozta, 
ame[lyet]llyel a szerződéskötés [idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is látha-
tott előre] időpontjában nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy az akadályt elkerülje 
vagy a kárt elhárítsa.” 
 
 Indokolás a T/5949/127. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 549. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 120. § elhagyá-
sát javasolja: 
 
„5:120. § [[A károsulti közrehatás és kárenyhítési kötelezettség]] 
 
[(1) Nem kell megtéríteni a szerződésszegéssel okozott kárt annyiban, amennyiben a károsult 
fél a kár bekövetkezésében közrehatott. 
(2) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét sem, amely abból származott, hogy a károsult a 
kárenyhítési kötelezettségének felróható módon nem tett eleget.]” 
 
 Indokolás a T/5949/311-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 550. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 130. § (2) be-
kezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
„(2) Nincs szükség az elálláshoz a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha 
a) a [szerződést]szolgáltatás – a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető ren-
deltetésénél fogva – kizárólag meghatározott [teljesítési] időben [kellett volna teljesíte-
ni]teljesíthető; vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/311-5. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 551. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 131. § (3) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(3) A jogosult késedelme kizárja a kötelezett egyidejű késedelmét.]” 
 
 Indokolás a T/5949/24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 552. Dr. Szabó Éva, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szép Béla képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 132. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  fel-
vételével: 
 
„(2) Az államháztartás alrendszereiben harmadik személyekkel szemben vállalt vagy az alrendsze-
reket egyébként harmadik személyekkel szemben terhelő fizetési kötelezettség késedelmes teljesíté-
se esetén, ide értve a támogatási szerződésből eredő fizetési késedelmet is, a kamatfizetés mellőzé-
sére vagy a törvényesnél alacsonyabb mértékű késedelmi kamat fizetésére irányuló szerződési kikö-
tés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – semmis. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni az ál-
lamháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások felhasználására kötött szerződésekben, valamint 
a jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásával megbízott és e körben olyan szervezetek által 
vállalt fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetében is, amelyet államháztartási szervezet 
alapított, vagy amelyben ilyen szervezet többségi befolyással rendelkezik.” 
 
 Indokolás a T/5949/193. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 553. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 132. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig jogszabály vagy szerződés alapján kamat jár, 
a kötelezett a késedelembe esés időpontjától [e kamaton felül] – ha jogszabály eltérően nem ren-
delkezik – a kikötött kamat mértékét a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon 
érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával [megegyező]meghaladó mértékű késedelmi kamatot, 
de összességében legalább az (1) bekezdésben meghatározott kamatot köteles fizetni.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 554. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 135. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Olyan szerződés esetén, amelyben mindkét fél vállalkozás, az általános szerződési feltételként 
a szerződés részévé váló, az (1) bekezdés szerinti szerződési feltételt a kis- és középvállalkozások 
érdekeinek képviseletét ellátó köztestület, társadalmi szervezet (egyesület) és alapítvány is megtá-
madhatja a bíróság előtt. Ha a megtámadás megalapozott, [esetén] a bíróság a szerződési feltétel ér-
vénytelenségét - a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal - megálla-
pítja. Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadá-
sig már teljesítettek.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 555. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 135. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Az (2) és a (3) bekezdés szerinti eljárásban a bíróság az igény érvényesítőjének kérelmére el-
rendelheti, hogy a szerződési feltétel alkalmazója, nyilvánosságra hozója, vagy alkalmazásra ajánló-
ja saját költségére gondoskodjék a szerződési feltétel érvénytelenségének, illetve tisztességtelensé-
gének megállapítására vonatkozó közlemény közzétételéről. A közlemény szövegéről és a közzété-
tel módjáról a bíróság dönt. A közleménynek tartalmaznia kell az érintett szerződési feltétel pontos 
meghatározását, tisztességtelenségének megállapítását, valamint a[z e jellegét alátámasztó érve-
ket]megállapítás indokait. Közzététel alatt érteni kell különösen az országos napilapban és a[z in-
ternet útján] világhálón történő nyilvánosságra hozatalt.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 556. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 136. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet 
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 557. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 141. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:141. § [Vélelem a hibás teljesítés mellett a fogyasztói szerződések esetében] 
 
Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 
hat hónapon belül – amennyiben a szerződés tárgya építmény, egy éven belül – a fogyasztó által fel-
ismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha [e vélelem]ez a dolog természetével 
vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 558. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 143. § (1) be-
kezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
„(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint 
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehe-
tetlen, vagy ha az a kötelezettnek – [a másik]más szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva 
– aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapot-
ban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak 
okozott érdeksérelmet, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/311-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 559. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 144. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:144. § [Áttérés más kellékszavatossági [jogra]igényre] 
 
(1) A jogosult a választott szavatossági [jogáról]igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az 
áttérés egyébként indokolt volt. 
(2) A jogosult által választott szavatossági [jog]igényből fakadó kötelezettség helyett a bíróság a 
kötelezettet más szavatossági [jog]igényből fakadó kötelezettség teljesítésére kötelezheti, ha 
a) a választott szavatossági [jog]igényből fakadó kötelezettség teljesítése lehetetlen, vagy 
b) az a kötelezettnek a másik szavatossági [jog]igényből fakadó kötelezettség teljesítésével össze-
hasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltat[ott dolog]ás hi-
bátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, a szavatossági [jog]igényből fakadó 
kötelezettség teljesítésével [és annak időigényességével] a jogosultnak okozott érdeksérelmet. 
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(3) Nem kötelezhet a bíróság olyan szavatossági [jog]igényből fakadó kötelezettség teljesítésére, 
amely ellen valamennyi fél tiltakozott.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 560. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 151. § módosítását javasolják: 
 
„5:151. § [Kárigény a szavatossági jog érvényesítése mellett] 
 
Szavatossági jogainak érvényesítésén túl a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését 
is követelheti a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint. A hibás teljesítésből eredően a 
szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárának megtérítését azonban csak a kellékszavatosságra 
meghatározott sorrend figyelembevételével és a kellékszavatosságra meghatározott határidőn belül 
érvényesítheti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/35-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 561. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 152. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az üzletszerűen forgalomba hozott ingó dolog (termék) hibája esetén a termék mindenkori fo-
gyasztó tulajdonosa követelheti, hogy a gyártó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás a 
dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn 
belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.” 
 
 Indokolás a T/5949/64. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (35-2. sz. jav. - Ötödik152.§(3)), pontjában foglal-
takkal. 
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 562. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 152. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A jogosult a termékszavatossági igényét hároméves elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az 
elévülési határidő akkor kezdődik, amikor a jogosult tudomást szerzett vagy az adott helyzetben el-
várható gondosság mellett tudomást szerezhetett volna a termék hibájáról és ezzel összefüggésben a 
hiba okáról, a kár bekövetkeztéről, valamint a gyártó (importáló) személyéről. A termékszavatossá-
gi igény érvényesítésének jogvesztő határideje a termék forgalomba hozatalától számított [öt] tíz 
év.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/35-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 563. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 154. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A jótállás a kötelezettet a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, továbbá a szolgáltatásra vo-
natkozó kereskedelmi [kommunikációban] közleményben foglalt jótállási feltételek szerint terhe-
li.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 564. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 154. § (4) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek nemteljesülése [N]nem érinti a jótállási köte-
lezettségvállalás érvényességét[, ha a jótállási nyilatkozat nem tesz eleget a (2)-(3) bekezdések-
ben foglalt követelményeknek].” 
 
 Indokolás a T/5949/267. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (35-1. sz. jav. - Ötödik151.§), pontjában foglal-
takkal. 
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 565. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését ja-
vasolja a következő új 156. §  felvételével: 
 
„5:156. § [A hibás teljesítés szabályai tevésre irányuló szerződéseknél] 
 
Ha a kötelezett meghatározott tevékenység kifejtésére vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vo-
natkozó általános szabályokat azzal az eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, hogy a szolgáltatás 
kijavításán illetve kicserélésén a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 566. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 156. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a kötelezett valamely [dolog]eredmény létrehozására vállal kötelezettséget, a hibás teljesí-
tésre vonatkozó általános szabályokat azzal az eltéréssel kell megfelelően alkalmazni[ kell azzal], 
hogy 
a) a kicserélésen a szerződés szerinti eredmény részben vagy egészben történő újbóli [teljesíté-
sét]létrehozását kell érteni, 
b) a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése – a jogosult szerző-
désszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével – [a mű]az eredmény létrehozásának az 
eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek a kö-
telezettet terhelik.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 567. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 157. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:157. § [A hibás teljesítés szabályai [használatra]tűrésre és nemtevésre irányuló szerződéseknél] 
 
Ha a [jogosult más tulajdonában lévő dolog időleges használatára vagy hasznosítására jogo-
sult, a] kötelezett tűrésre, vagy meghatározott tevékenységtől való tartózkodásra vállal kötelezett-
séget, a [szerződés] kötelezettség fennálltának teljes tartama alatt a hibás teljesítés általános szabá-
lyainak megfelelő alkalmazásával köteles ezért helytállni[ azért, hogy tulajdona a szerződésszerű 
használatra vagy hasznosításra alkalmas].” 
 
 Indokolás a T/5949/311-17. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 568. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 159. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:159. § [Jogszavatosság a jogszerzés korlátozott volta miatt] 
 
(1) Ha [tulajdonjog, más] jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség eseté-
ben harmadik személy joga a jog gyakorlását vagy a követelés érvényesítését [harmadik személy 
joga] korlátozza vagy a jog illetve követelés értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzé-
sével [tehermentesítést] követelheti a jog illetve a követelés tehermentesítését. 
(2) A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult a tehermentesítést a kötelezett költségére elvé-
gezheti. 
(3) Ha a tehermentesítés lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, a jogosult a szerződéstől eláll-
hat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését 
követelheti. Ezek a jogok a jogosultat akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határ-
idő eredménytelenül telt el, és a jogosult nem kívánja a [dolog]jog illetve követelés tehermentesíté-
sét. 
(4) Nem illetik meg ezek a jogok a jogosultat, ha a szerződés megkötésekor tudta, vagy kellő gon-
dossággal eljárva tudnia kellett volna arról, hogy [a dolgon] korlátozástól mentes jogot vagy köve-
telést nem szerezhet, kivéve, ha a kötelezett a jog vagy követelés korlátozásmentességéért kifejezet-
ten felelősséget vállalt.” 
 
 Indokolás a T/5949/311-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 569. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 161. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a fél a szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás megerősítéseként meghatározott 
pénzösszeget ad át vagy utal át a másik félnek, ezt csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a 
rendeltetése a szerződésből egyértelműen kitűnik.” 
 
 Indokolás a T/5949/309-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 570. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 166. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 



- 254 - 

„(4) A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben 
előzetesen [közösen] kikötötték vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja.” 
 
 Indokolás a T/5949/309-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 571. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 167. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:167. § [A bírósági szerződésmódosítás] 
 
(1) A fél a szerződés bírósági módosítását kérheti, ha a felek közötti tartós jogviszonyban, a szerző-
dés megkötését követően [bekövetkezett]a körülményekben utóbb bekövetkezett változás folytán 
[következtében] a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené, 
feltéve, hogy 
a) a [körülmények megváltozásának lehetőségével]változás a szerződés megkötésének időpontjá-
ban nem [lehetett számolni]volt előre látható, 
b) azt nem a fél maga idézte elő, és 
c) a körülmények változása nem tartozik a fél rendes üzleti kockázatának körébe. 
(2) A bíróság a szerződést az általa meghatározott időponttól, legkorábban a szerződésmódosításra 
irányuló igény bíróság előtti érvényesítésének időpontjától kezdődően úgy módosít[hat]ja, hogy a 
körülmények megváltozása miatt egyik fél lényeges jogi érdeke se sérüljön.” 
 
 Indokolás a T/5949/309-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 572. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 168-174. § helyébe és kiegészítését javasolják a következő új 
175-176. §  felvételével: 
 
„[5:168. § [Az engedményezés fogalma]] 
 
[(1) A jogosult (engedményező) a kötelezettel szemben fennálló, jövőbeli vagy feltételesen ke-
letkező követelését szerződéssel másra (engedményes) átruházhatja. A követelés átruházással 
való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés en-
gedményezése szükséges. Az engedményezés csak írásban érvényes. 
(2) Az engedményezés tárgya lehet egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltéte-
les követelés. Nem lehet engedményezni a jogosult személyéhez kötött követeléseket, valamint 
azokat a követeléseket, amelyek engedményezését jogszabály kizárja. 
(3) Ha a követelés osztható, a jogosult a követelés meghatározott részének engedményezésére 
is jogosult. 
(4) A követelés engedményezésének szerződés keretében történő kizárása vagy korlátozása – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – semmis. 
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(5) Az engedményezett követeléseket a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megje-
lölésével vagy egyéb módon úgy kell meghatározni, hogy azok az engedményezés időpontjá-
ban, jövőbeli követelések esetén pedig legkésőbb a követelés létrejöttekor azonosíthatók le-
gyenek.] 
 
… 
 
[5:174. § [Engedményezés jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján]] 
 
[(1) Ha a követelés jogszabály vagy hatóság határozata folytán száll át másra, arra az enged-
ményezés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
(2) Egyebekben az ellenérték fejében való engedményezésre az adásvétel, az ingyenes enged-
ményezésre az ajándékozás szabályait kell alkalmazni.] 
 
5:168. § [Az engedményezés] 
 
(1) A jogosult (engedményező) a kötelezettel szemben fennálló követelését másra (engedményes) 
átruházhatja. A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy 
más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. 
(2) Az engedményezés az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel az engedményes 
az engedményező helyébe lép. 
(3) Az engedményezést követően esedékessé váló kamatra vonatkozó követelés az engedményezés-
sel az engedményesre száll át. 
 
5:169. § [Az engedményezhető követelések] 
 
(1) Az engedményezés tárgya jövőbeli vagy feltételes követelés is lehet. 
(2) Semmis a jogosult személyéhez kötött követelések engedményezése. 
(3) A követelés engedményezésének kizárása vagy korlátozása — jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában — harmadik személlyel szemben hatálytalan. Az engedményezést kizáró vagy korlátozó 
kikötés az engedményes jogait nem érinti, az engedményes követelésébe a kikötés megszegéséből 
eredő követelés nem számítható be. Ezt a követelést a bíróság az engedményezővel szemben is 
mérsékelheti vagy elengedheti, ha a kikötés az engedményező számára a javára teljesítendő szolgál-
tatással arányban nem álló terhet jelent. 
(4) Az engedményezett követeléseket a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megjelölé-
sével vagy egyéb módon úgy kell meghatározni, hogy azok az engedményezés időpontjában, jövő-
beli követelések esetén legkésőbb a követelés létrejöttekor azonosíthatók legyenek. 
 
5:170. § [Tájékoztatás és az okiratok kiállítása és átadása] 
 
(1) Az engedményező köteles az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékozta-
tással ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelést bizonyító okiratokat az engedményesnek át-
adni. 
(2) Az engedményező köteles az engedményes választásának megfelelően a kötelezettet az enged-
ményezésről — az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve — írásban 
értesíteni, vagy az engedményes személyét is feltüntető engedményezési okiratot az engedményes-
nek átadni. 
 
5:171. § [Értesítés az engedményezésről] 
 
(1) A kötelezett értesítése után a kötelezett és az engedményező szerződésének módosítása nem 
érinti az engedményesnek a kötelezettel szemben fennálló jogait. A kötelezett az engedményessel 
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szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és — ha erről a jogáról nem mondott le — azokat az 
ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már 
fennállt jogalapon keletkeztek. 
(2) Az engedményezésről szóló értesítés a fenti joghatást akkor váltja ki, ha az az engedményezőtől 
származik, vagy az engedményes az engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon iga-
zolja az engedményezés megtörténtét. 
 
5:172. § [Teljesítési utasítás] 
 
(1) A kötelezett mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap olyan teljesítési 
utasítást, amely az engedményes személyét és címét vagy bankszámlaszámát meghatározza. Ezt 
követően a kötelezett csak a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet. 
(2) A teljesítési utasítás akkor váltja ki a fenti joghatást, ha az utasítás az engedményezőtől szárma-
zik, vagy az engedményes az engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, 
hogy a követelést rá engedményezték. Ha az értesítés megjelölte az engedményest, de nem tartal-
mazta a teljesítési utasítást, teljesítési utasítást kizárólag az engedményes adhat. 
(3) Ha a kötelezett az engedményezésről szóló értesítést követően teljesítési utasítás hiányában az 
engedményező részére teljesít, az engedményező köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába ke-
rült vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és az engedményes részére haladéktalanul ki-
adni. Az engedményező hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt. 
 
5:173. § [Többszöri és utólagos engedményezés] 
 
(1) Ha az engedményező azonos követelést többször engedményez, a kötelezett akkor szabadul, ha 
az elsőként kapott teljesítési utasításnak megfelelően teljesít. 
(2) Ha az engedményes a követelést továbbengedményezi, a kötelezett akkor szabadul, ha az utolsó 
teljesítési utasításnak megfelelően teljesít. 
 
5:174. § [A kötelezett költségeinek megtérítése] 
 
A kötelezettnek az engedményezéssel okozott költségeket az engedményező és az engedményes 
egyetemlegesen kötelesek megtéríteni. 
 
5:175. § [Jogok átruházása] 
 
(1) Az engedményezésre vonatkozó szabályok — törvény eltérő rendelkezése hiányában — megfe-
lelően alkalmazandók a jogok átruházásra is. 
(2) Ha a jog fennálltát közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a jog átruházásához az engedményezésen 
felül a jogosult változásának a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. 
(3) Jogok átruházása esetén a kötelezett értesítésére vonatkozó rendelkezések csak akkor irányadók, 
ha az átruházott jogok harmadik személyekkel szemben nem hatályosak. 
 
5:176. § [Engedményezés jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján] 
 
Ha a követelés jogszabály vagy hatósági határozat folytán száll át másra, azok eltérő rendelkezése 
hiányában az engedményezés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben az enged-
ményező helytállási kötelezettsége csak akkor marad fenn, ha ezt kifejezett rendelkezés írja elő.” 

 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 679. (194-1. sz. jav. - Ötödik348-349.§), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/194-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 573. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 168. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/9. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 574. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 168. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételé-
vel: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/9. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 575. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 169. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:169. § [Az engedményezésről szóló értesítés] 
 
(1) A kötelezett az engedményezésről történő értesítésig az engedményezőnek köteles teljesíteni. 
Ha a kötelezettet az engedményező értesíti, a kötelezett az értesítés után csak az új jogosultnak tel-
jesíthet. Az értesítés érvényességének feltétele annak írásba foglalása. 
(2) Az engedményestől [nem az engedményezőtől] származó értesítés esetén a kötelezett követel-
heti az engedményezés megtörténtének igazolását. [Ha az értesítés nem az engedményezőtől 
származik,]Az engedményezés megtörténtének igazolásáig a kötelezett csak saját veszélyére telje-
síthet annak, aki engedményesként fellépett. 
(3) Ha a kötelezettet az engedményező értesít[i]ette az engedményezésről [vagy a mástól származó 
értesítés esetén az engedményező]illetve az engedményes igazol[ja]ta az engedményezés megtör-
téntét (érvényes értesítés), [a kötelezett értesítése után] a kötelezett és az engedményező szerződé-
sének utólagos módosítása nem érinti az engedményesnek a kötelezettel szemben fennálló jogait. 
[(4) A Magyar Állammal szembeni követelések engedményezése esetén a Magyar Állam nevé-
ben eljáró személyt az engedményezésről értesíteni kell.]” 
 
 Indokolás a T/5949/308-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 576. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 170. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(1) Az engedményezéssel az engedményes az engedményező helyébe lép, és átszállnak rá a köve-
telést biztosító[, járulékos] mellékkötelezettségekből eredő jogok is.” 
 
 Indokolás a T/5949/308-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 577. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 173. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/69. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 578. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 174. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/45. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 579. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 175. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A [tartozás átvállalásra]tartozásátvállalásra sor kerülhet ellenérték fejében[,] vagy ingyene-
sen[,]. Ez utóbbi esetben az ajándékozás szabályai[nak]t megfelelően alkalmaz[ásával]ni kell.” 
 
 Indokolás a T/5949/308-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 580. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 176. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha a felek a megállapodásról a jogosultat értesítik (tartozáselvállalás), kötelezetti egyetemle-
gesség jön létre. [Tartozáselvállalás esetén az egyetemleges kötelezettet mindazon jogok megil-
letik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. A tartozás 
elvállalója nem jogosult beszámítani a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló egyéb kö-
vetelését.]” 
 
 Indokolás a T/5949/308-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 581. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV III. fejezet mó-
dosítását javasolja: 
 
„5:178. § [[A szerződésátruházás joghatásai]] 
 
[(1) A szerződéses jogviszonyból kilépő, a jogviszonyban bent maradó és az abba belépő fél 
megállapodhatnak a kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének 
a szerződéses jogviszonyba belépő félre történő átruházásáról. 
(2) A szerződés átruházásának eredményeként a jogviszonyból kilépő fél és az abban bent 
maradó fél közötti szerződés megszűnik. Az új szerződés a régi szerződéssel azonos tartalom-
mal, annak megszűnésének időpontjában a jogviszonyba belépő fél és a jogviszonyban bent 
maradó fél között jön létre. 
(3) A szerződéses jogviszonyba belépő felet megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon 
kötelezettségek, amelyek a jogviszonyból kilépő felet a bent maradó féllel szemben a szerződés 
alapján megillették és terhelték. A jogviszonyba belépő fél nem jogosult beszámítani a jogvi-
szonyból kilépő félnek a bent maradó féllel szemben fennálló egyéb követelését. A szerződéses 
jogviszonyban bent maradó fél nem jogosult beszámítani a kilépő féllel szemben fennálló 
egyéb követelését. 
(4) A szerződésátruházás az elévülést megszakítja.] 
[A szerződés átruházása] 
 
(1) A szerződő felek — a szerződés módosítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 
— harmadik személlyel megállapodhatnak abban, hogy a kötelemben harmadik személy valamelyik 
fél helyébe lép (szerződés-átruházás). 
(2) Ha a szerződés harmadik személy javára szól és a szerződés-átruházás célja az, hogy a kötelem-
be belépő harmadik személy az ő helyébe lépjen, a szerződés-átruházás hatálya az ő hozzájárulásá-
tól függ, ha a szerződés-átruházást megelőzően a javára kikötött jogot elfogadta vagy a javára kikö-
tött jog visszavonhatatlan. 
(3) A szerződés átruházásával a harmadik személy a kötelem alanyává válik, és átszállnak rá a köte-
lemből kilépő félnek a kötelem eredő jogai és kötelezettségei. A kötelemből kilépő fél a szerződés-
átruházással a kötelemből szabadul . 
(4) A szerződés-átruházás az elévülést megszakítja. 
 
5:179. § [Előzetes hozzájárulás a szerződésátruházáshoz] 
 
(1) A [szerződéses jogviszonyban bent]kötelemben maradó fél a szerződés-átruházáshoz a hozzá-
járulását előzetesen is megadhatja. 
(2) Előzetes hozzájárulás esetében a szerződés-átruházás a [jogviszonyban bent]kötelemben mara-
dó fél értesítésével válik hatályossá. Az előzetes hozzájáruló nyilatkozat megtételekor a fél fenn-
tarthatja a jog[ot]át arra, hogy [a] hozzájárulását az értesítést megelőzően visszavon[ására]ja; [el-
lenkező esetben]ennek hiányában a hozzájárulás nem vonható vissza. 
 
5:180. § [Az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak alkalmazása] 
  
A szerződésátruházásra egyebekben a követelések tekintetében az engedményezés, a tartozások te-
kintetében pedig a tartozásátvállalás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
5:181. § [[Szerződésátruházás]Alanyváltozás jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján] 
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Ha [valakinek szerződésből származó valamennyi joga és kötelezettsége] jogszabály vagy ható-
ság rendelkezése folytán [száll át másra]a kötelem alanya helyébe harmadik személy lép, eltérő 
rendelkezés hiányában a szerződés-átruházás szabályait kell megfelelően alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/308-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 582. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 184. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:184. § [Az adásvétel fogalma] 
 
(1) Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonjogát a vevőre átruházni[, a jogot 
és a követelést a vevőre engedményezni], a vevő köteles a vételárat megfizetni[,] és a dolgot át-
venni[, illetve az engedményezést elfogadni]. Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó 
a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. 
(2) [Adásvétel tárgya lehet minden forgalomképes dolog, jog és követelés. 
(3)] Ingatlan adásvétele csak akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellen-
jegyzett magánokiratba foglalták.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 583. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 184. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/13. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 584. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 188. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az eladott ingatlan tulajdonjog[-]ának fenntartása [hatályossága idején az ingatlan-
nyilvántartásba az eladó ingatlanára]nem akadálya  a jogszabály[on alapuló] vagy hatósági hatá-
rozat alapján keletkező  jogok és tények [– a vevő egyidejű értesítése mellett –]ingatlan-
nyilvántartásba való be-, illetve [feljegyezhetők]feljegyzésének.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-2. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 585. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 190. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve írásbeli megállapodással elővásárlási jogot en-
ged, és a dolgot harmadik személy[től származó ajánlat elfogadásával]nek el akarja adni, az elő-
vásárlási jog jogosultja a[z ajánlatban rögzített] kialkudott feltételek mellett a harmadik személyt 
megelőzve jogosult a dolog megvételére.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 586. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 190. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Ha az ingatlanra szerződéssel létesített elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba, továbbá, 
ha a közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott ingóságra szerződéssel létesített elővásárlási jogot a 
közhiteles nyilvántartásba bejegyzik, az mindenkivel szemben hatályos, aki a bejegyzést követően 
az ilyen dolgon valamely jogot szerez.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 587. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 190. § (5) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket a [jogszabályon]törvényen alapuló elővásár-
lási jogra is alkalmazni kell. A [jogszabályon]törvényen alapuló elővásárlási jog – ha törvény elté-
rően nem rendelkezik – a szerződéses elővásárlási jogot megelőzi.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 588. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 191. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, köte-
les az ajánlatot a szerződés megkötése előtt, illetve ha a harmadik személy az eladó eladási ajánlatát 
fogadta le, a kialkudott feltételeket az ajánlat elfogadásáról szóló értesítését követően haladéktala-
nul teljes terjedelemben [köteles az ajánlatot] az elővásárlásra jogosulttal közölni. Nem terheli ez a 
kötelezettség a tulajdonost – az elővásárlásra jogosult értesítésének első[, bizonyítottan]sikertelen 
megkísér[elt]lését [értesítését] követően –, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy 
más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 589. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 192. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:192. § [Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága] 
 
(1) Ha a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségei megszegésével köt szerződést, az 
így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan. A bíróság — az elő-
vásárlásra jogosult kérelmére — az adásvételi szerződést— a hatálytalan adásvételi szerződéssel 
megegyező tartalommal — az elővásárlásra jogosult és az eladó között létrehozza, ha a teljesítést az 
elővásárlásra jogosult egyidejűleg felajánlja. 
(2) A jogosult a hatálytalanságból eredő igényeit [–] a szerződéskötésről való tudomásszerzéstől 
számított egy éven belül, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított hároméves jogvesztő határidőn 
belül [– azzal a feltétellel] gyakorolhatja[, hogy ezzel egyidejűleg az ajánlatot elfogadó nyilatko-
zatot tesz és az elfogadott ajánlatnak megfelelő teljesítést felajánlja].” 
 
 Indokolás a T/5949/312-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 590. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 193. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:193. § [Az első ajánlat joga] 
 
(1) A tulajdonos írásban kötelezettséget vállalhat arra, hogy amennyiben a tulajdonát a jövőben el 
kívánja adni, úgy ajánlatot először a jogosult számára tesz [vagy először]illetve tőle kér[ ajánla-
tot]. 
(2) A jogosult az ajánlat megtételét követő harminc napon belül nyilatkozhat annak elfogadásáról 
[vagy]illetve ezen időszak alatt teheti meg ajánlatát. A határidő eredménytelen elteltét követően a 
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tulajdonos szabadul ajánlati kötöttségétől, [és]illetve tulajdonával szabadon rendelkezik. Ha a jogo-
sult a tulajdonos ajánlatára határidőn belül úgy nyilatkozik, hogy azt nem fogadja el, a tulajdonos 
[azzal, hogy] tulajdonát a [jogosult]közölt ajánlat[á]nál [az eladóra]rá nézve kedvezőtlenebb felté-
telek mellett [eladhatja]nem adhatja el. 
(3) Egyebekben az első ajánlat jogára az elővásárlási jog szabályait kell alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 591. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 194. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A visszavásárlási árat a felek a visszavásárlási jog létesítéséről szóló megállapodásukban hatá-
rozzák meg. A visszavásárlási ár csak akkor határozható meg úgy[ is meghatározható], hogy az a 
dolognak a visszavásárlási jog gyakorlásakori forgalmi értékével azonos, ha a dolognak hatósági 
vagy szabályozott piacon kialakult ára van.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 592. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 195. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:195. § [A vételi és az eladási jog] 
 
(1) Ha a tulajdonos másnak [határozott időre szóló] vételi jogot enged, a jogosult a dolgot - meg-
határozott időtartamon belül - egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. 
(2) Ha valaki a dolog tulajdonosának [határozott időre szóló] eladási jogot enged, a jogosult a dol-
got - meghatározott időtartamon belül -  egyoldalú nyilatkozattal eladhatja az eladási jog kötelezett-
jének. 
(3) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztóval szemben gyakorolható vételi és eladási jogot leg-
feljebb öt évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 
(4) A vételi és eladási jogra vonatkozó megállapodást – legalább a dolog, a vételár és a jog gyakor-
lása időtartamának megjelölésével –, ha törvény eltérően nem rendelkezik, írásba kell foglalni. 
(5) Egyebekben a vételi és eladási jogra a visszavásárlási jog szabályait kell alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 593. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 200. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:200. § [A szállítási szerződés] 
 
[(3)](1) Ha az eladó az adásvételi szerződésben fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jö-
vőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget (szállítási szerződés), a vevő az eladó teljesítésének fel-
ajánlásáig indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, ha pedig az eladó a szerződést részletekben köte-
les teljesíteni, s a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre 
még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az elállási vagy fel-
mondási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik. 
Törvény az elállási és a felmondási jog gyakorlásának lehetőségét kizárhatja. 
[(1)](2) Ha [az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására 
vállal kötelezettséget, és]a szállítási szerződésben a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a 
mértékét, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szol-
gáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni. 
[(2)](3) Ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb mennyiségnél kisebb mennyi-
séget szolgáltat, a szerződésszegése következményeit a szerződésben kikötött mennyiség figyelem-
bevételével kell alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 594. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 202. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:202. § [A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági termény, termék, szolgáltatására 
kötött adásvételi szerződés] 
 
Ha az eladó az adásvételi szerződésben maga termelte mezőgazdasági termény, termék vagy saját 
nevelésű, illetve hizlalású állat későbbi időpontban történő szolgáltatására vállal kötelezettséget, és 
a felek megállapodnak abban, hogy a vevő a teljesítést elősegítő szolgáltatást nyújt, továbbá ehhez 
kapcsolódó tájékoztatás ad az eladónak, akkor az eladó köteles ezt a szolgáltatást a tájékoztatásnak 
megfelelően igénybe venni. [Az eladó a vevő teljesítést elősegítő szolgáltatásainak szerződés 
szerinti ellenértékét akkor is köteles megfizetni, s a vevő által folyósított termelési előlegnek a 
vételárral nem fedezett részét akkor is köteles visszafizetni, ha erre a termelés eredménye nem 
biztosít fedezetet.]” 
 
 Indokolás a T/5949/312-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 595. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 204. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:204. § [Az ajándékozási szerződés fogalma] 
 
(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó köteles a dolog tulajdonjogát a megajándékozott-
ra ingyenesen átruházni[, a jogot és a követelést a megajándékozottra engedményezni], a meg-
ajándékozott pedig köteles a dolgot átvenni[, illetve az engedményezést elfogadni]. Ha az ajándé-
kozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles az ajándék 
birtokának átruházására is. 
(2) [Ajándékozás tárgya lehet minden forgalomképes dolog, jog és követelés. 
(3)] Ingatlan ajándékozása csak akkor érvényes, ha [azt] a szerződést közokiratba vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratba foglalták.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 596. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 204. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/12. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 597. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 204. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) Ingatlan ajándékozása csak akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által 
ellenjegyzett magánokiratba foglalták.” 
 
 Indokolás a T/5949/11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 598. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 207. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett érté-
ket, ha az a megajándékozott által felismerhető feltevés, amelyet figyelembe véve az ajándékot adta 
utóbb véglegesen meghiúsult, [és]feltéve, hogy enélkül az ajándékozásra nem került volna sor.” 
 
 Indokolás a T/5949/312-14. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 599. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 213. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A megrendelő vagy megbízottja a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellen-
őrizheti. Ha a vállalkozó anyagot, szerkezetet, berendezést épít be (takar el), köteles a megrendelőt 
erről előzetesen megfelelő időben értesíteni és részére a szükséges tájékoztatást megadni, valamint 
az ellenőrzést lehetővé tenni. [A]Ha a vállalkozó e kötelezettségének eleget tett, a beépített munka-
részt a megrendelő utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha az emiatt felmerülő költségeket a vállalkozó-
nak megtéríti.” 
 
 Indokolás a T/5949/313-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 600. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 220. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:220. § [Az elévülés és a korszerűségi felülvizsgálat] 
 
(1) A terv hibája miatt érvényesíthető [jogok]igények nem évülnek el addig, amíg a terv alapján ki-
vitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt[ jogok gyakorolhatók]i igé-
nyek érvényesíthetők. 
(2) [A]Jogszabály a korszerűségi felülvizsgálat[ra jogszabály] részletes szabály[ok alkalmazását 
írhatja elő]ait meghatározhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/313-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 601. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 221. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:221. § [A jogszavatosság] 
 
A tervező jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga[, így külö-
nösen a terv egészére vagy részére vonatkozó jog], amely a terv felhasználását akadályozza vagy 
korlátozza.” 
 
 Indokolás a T/5949/313-3. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 602. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 222. § módosítását javasolják: 
 
„5:222. § [A kivitelezési szerződés] 
 
(1) Az építtető a vállalkozó kivitelezővel (alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozó kivitelező az 
alvállalkozó kivitelezővel) a megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési szerelési 
munka végzésére kivitelezési szerződést köt, melynek alapján a kivitelező eredmény létrehozására 
és átadására, a megrendelő pedig annak átvételére (birtokbavételére) és díj fizetésére köteles. 
 
(2) A vállalkozót a teljesítése időpontjától a megrendelő tulajdonát képező, a szerződés szerinti 
munkák elvégzésére szolgáló ingatlanon a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a díjköve-
telése erejéig[, a megrendelőt pedig az általa fizetett részteljesítés esetén annak időpontjától 
vagy a vállalkozó késedelme esetén a késedelem kezdőnapjától, a vállalkozó ingatlanán köve-
telése erejéig] jelzálogjog illeti meg, amely a szerződéskötés ténye és a vállalkozó kérelme alapján 
a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével jön létre. Ha a megrendelő a vál-
lalkozó díját kiegyenlítette, a vállalkozó köteles a jelzálogjog törléséhez hozzájárulni, az ennek el-
mulasztásából származó kárért felelős. 
 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a megrendelő[, illetve a vállalkozó] tulajdonát ké-
pező ingatlannak kell tekinteni azt az ingatlant is, amelynek tulajdonosával való viszonyában a 
megrendelőnek[, illetve a vállalkozónak] vagy a megrendelőhöz[, illetve a vállalkozóhoz] való vi-
szonyában a tulajdonosnak többségi befolyása áll fenn, vagy amelynek tulajdonosa, és a megrende-
lő[, illetve a vállalkozó] ugyanazon jogi személy többségi befolyása alatt áll. 
 
(4) [Az alvállalkozót teljesítése időpontjától követelése erejéig, a fővállalkozó (2)-(3) bekezdé-
sek szerinti vagyonára jelzálogjog illeti meg. 
 
(5) A jelzálogjog akkor érvényesíthető, ha a teljesítésre alkalmas, ésszerű póthatáridő ered-
ménytelenül telt el. 
 
(6)] Az (1) – [(5)](3) bekezdésekben foglaltaktól eltérő megállapodás semmis.” 
 
 Indokolás a T/5949/140. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 603. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 223. § módosítását javasolják: 
 
„5:223. § [A többletmunka és a pótmunka] 
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[(1) A többletmunka a szerződéskötés alapját képező dokumentációban kimutathatóan sze-
replő, a szerződéses árban figyelembe nem vett tétel, feltéve, hogy ez utóbbi munkák felmerü-
lésével a vállalkozó a szerződés megkötésekor kellő gondosság mellett számolhatott. 
 
(2) A pótmunka az utólag megrendelt, így különösen a tervmódosítás folytán felmerült mun-
katétel, továbbá az olyan, a tervben nem szereplő, műszakilag szükséges munka, amely nélkül 
a mű rendeltetésszerűen nem lenne használható, feltéve, hogy annak felmerülésével a vállal-
kozó a szerződés megkötésekor kellő gondosság mellett sem számolhatott. A pótmunka elren-
delése nem teheti a kivitelező munkavégzését aránytalanul terhesebbé.] 
 
(1) Többletmunka a szerződéses tervdokumentációban szereplő, de a vállalkozói díj számításánál 
figyelembe nem vett munkatétel. 
 
(2) Pótmunka az utólag megrendelt, így különösen tervmódosítás miatt felmerült munkatétel. A 
pótmunka elrendelése a kivitelező feladatát nem teheti aránytalanul terhesebbé. 
 
(3) Pótmunkának minősül a tervben nem szereplő, de műszakilag szükséges olyan munka is, amely 
nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas létrehozása nem történhet meg, feltéve, hogy az-
zal a kivitelezőnek a szerződés megkötésekor nem kellett számolnia. 
 
[(3)] (4) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a kikötött díjon felül csak a pótmunk[ák]a ellen-
értéke számolható el.” 
 
 Indokolás a T/5949/23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 604. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 223. § módosítását javasolják: 
 
„5:223. § [A többletmunka és a pótmunka] 
 
(1) [A többletmunka a szerződéskötés alapját képező dokumentációban kimutathatóan sze-
replő, a szerződéses árban figyelembe nem vett tétel, feltéve, hogy ez utóbbi munkák felmerü-
lésével a vállalkozó a szerződés megkötésekor kellő gondosság mellett számolhatott.]A több-
letmunka a szerződéses tervdokumentációban szereplő, de a vállalkozói díj számításánál figyelembe 
nem vett munkatétel. 
 
(2) A pótmunka az utólag megrendelt, így különösen a tervmódosítás [folytán felmerült munkaté-
tel, továbbá az olyan, a tervben nem szereplő, műszakilag szükséges munka, amely nélkül a 
mű rendeltetésszerűen nem lenne használható, feltéve, hogy annak felmerülésével a vállalkozó 
a szerződés megkötésekor kellő gondosság mellett sem számolhatott] miatt felmerült munkaté-
tel. A pótmunka elrendelése nem teheti a kivitelező munkavégzését aránytalanul terhesebbé. 
 
(3) Pótmunkának minősül a tervben nem szereplő, de műszakilag szükséges olyan munka is, amely 
nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas létrehozása nem történhet meg, feltéve, hogy az-
zal a kivitelezőnek a szerződés megkötésekor nem kellett számolnia. 
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(4) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a kikötött díjon felül csak a pótmunk[ák]a ellenértéke 
számolható el.” 
 
 Indokolás a T/5949/128. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért, a 
Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 605. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 224. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:224. § [A munkaterület; az építési napló; a megrendelő ellenőrzési joga] 
 
(1) [A munkaterületet a megrendelő kivitelezésre alkalmas állapotban köteles a kivitelező 
rendelkezésére bocsátani. Ennek hiányában a kivitelező az akadályoztatott munka megkezdé-
sét megtagadhatja.] A felek megállapodhatnak abban[ is], hogy a munkaterületet a kivitelező – a 
megrendelő költségére – munkavégzésre alkalmassá teszi. 
(2) A felek a kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, a szerződésszerű teljesítést érintő 
körülményt, a munkavégzésre vonatkozó utasítást a helyszínen vezetett naplóban kötelesek egy-
mással közölni. Az építési napló időrendi sorrendben tartalmazza a munka menetére, megfelelősé-
gére vonatkozó, valamint az elszámoláshoz szükséges adatokat. Jogszabály az építési napló vezeté-
sét és tartalmi követelményeit kötelezően előírhatja. 
[(3) A megrendelő a kivitelezést jogosult időközönként ellenőrizni. Ellenőrzési jogát műszaki 
ellenőr útján is gyakorolhatja.]” 
 
 Indokolás a T/5949/313-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 606. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 226. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) [Szerződésszerűen teljesít]A teljesítés joghatásai akkor állnak be, amikor a kivitelező[, ha] az 
építményt (építményrészt) a műszaki átadás-átvétel külön jogszabályban meghatározott előírásai 
szerint az építtető birtokába adja[ az építményt, építményrészt]. Az ettől eltérő megállapodás – a 
(2) bekezdésben foglalt eseteken kívül – semmis.” 
 
 Indokolás a T/5949/313-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 607. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 228. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a terv alapján kivitelezett szolgáltatás a terv hibája vagy hiányossága miatt nem felel meg a 
kivitelezés átadásának időpontjában [a törvényben, más] jogszabályban vagy a szerződésben meg-
határozott tulajdonságoknak, a megrendelő számára a tervező a hibás teljesítés miatt kijavítási terv 
szolgáltatására, a kivitelező pedig a javítási terv szerint a kijavítás elvégzésére köteles.” 
 
 Indokolás a T/5949/333-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 608. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 229. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Mezőgazdasági vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó díjfizetés ellenében a megrendelő 
tulajdonában lévő állat (állatállomány) nevelésére, vagy valamely terménynek a megrendelő tulaj-
donában álló, meghatározott területen való megtermelésére köteles[, díj ellenében].” 

 
 
 

 Indokolás a T/5949/313-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 609. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 230. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:230. § [A közszolgáltatási szerződés] 
 
Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató – külön törvényben meghatározott feltételekkel – 
köteles meghatározott időponttól a megrendelő számára folyamatosan és biztonságosan meghatáro-
zott közszolgáltatást nyújtani, a megrendelő pedig időszakonként visszatérően díjat fizetni.” 
 
 Indokolás a T/5949/313-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Mezőgazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Mezőgazdasági bizottság ülésén egyetért, az Al-
kotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: Szövegpontosítás. 
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 610. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 231. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A szolgáltató a megrendelővel szemben a teljesítést csak jogszabályban meghatározott esetek-
ben szüneteltetheti[,] vagy korlátozhatja és a szerződést csak a jogszabályban előírt feltételek telje-
sülése esetén mondhatja fel.” 
 
 Indokolás a T/5949/313-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 611. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 239. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:239. § [A fuvarozási szerződés] 
 
(1) [A fuvarozási szerződés a fuvarozó és a fuvaroztató között jön létre. 
(2)] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó köteles a szerződésben meghatározott dolgot (a továb-
biakban: áruküldemény) a fuvaroztatótól vagy az általa megjelölt személytől (a továbbiakban: fel-
adó) átvenni, azt a szerződésben megjelölt helyre (a továbbiakban: rendeltetési hely) továbbítani, és 
a rendeltetési helyen a fuvaroztató által megjelölt személy (a továbbiakban: címzett) részére kiszol-
gáltatni, a fuvaroztató pedig köteles a szerződésben meghatározott fuvardíjat, valamint a szerződés 
teljesítése érdekében felmerült – és a fuvardíjba[n meg nem jelenő] bele nem számított – egyéb 
költségeket a fuvarozó részére megfizetni. 
[(3)](2) A felek áruküldemény többszöri alkalommal történő, vagy meghatározott időközönként is-
métlődő továbbításában is megállapodhatnak. A megállapodásban (a továbbiakban: keretszerződés) 
együttműködésük feltételeit szabályozzák. A keretszerződést írásba kell foglalni, az írásba foglalás 
elmaradása azonban – ha a teljesítést már megkezdték – a keretszerződés érvényességét nem érinti. 
[(4)](3) [A fuvaroztató a fuvarozási szerződésben és annak teljesítése során egyszemélyben le-
het feladó és címzett. Abban az esetben, h]Ha nem a fuvaroztató a feladó és a címzett, akkor a fu-
varozási szerződés teljesítése során a feladót[,] és – [kivéve,] ha nem a jogszabály [kifejezetten 
csak a címzettet jelöli meg]alapján kifejezetten őt terhelő jogokat és kötelezettségeket gyakorlója 
illetve teljesíti – a címzettet [is] a fuvaroztató megbízottjának kell tekinteni. 
[(5) A fuvarozóval szemben a feladó és a címzett tevékenységéért a fuvaroztató köteles helyt-
állni. Harmadik személlyel szemben a feladó tevékenységéért, valamint – kivéve, ha jogsza-
bály valamely jog, kötelezettség vagy tevékenység gyakorlására kifejezetten csak a címzettet 
jelöli meg – a címzett tevékenységéért is a fuvaroztató felelős.]” 
 
 Indokolás a T/5949/314-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 612. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 240. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(2) A fuvarlevél – amennyiben a fuvarlevelet mindkét szerződő fél aláírta – bizonyítja a fuvarozási 
szerződés létrejöttét és tartalmát[,] valamint – ellenkező bizonyításig – azt is, hogy a fuvarozó a fu-
varlevélben megjelölt áruküldeményt átvette. Ha a fuvarlevél nem tartalmazza a fuvarozó[, kiszol-
gáltatásnál pedig]illetve a címzett fenntartásait, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az 
áruküldemény és annak csomagolása az átvételkor[, vagy]illetve a kiszolgáltatáskor külsőleg meg-
felelő állapotban volt, és az árudarabok száma, jele és sorszáma a fuvarlevél adataival megegye-
zett.” 

 
 
 

 Indokolás a T/5949/314-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 613. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 241. § (4) be-
kezdés felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„(4) Ha a fuvaroztató (feladó) olyan áruküldemény továbbítását igényli, amelynek fuvarozását, 
vagy csomagolásának módját jogszabály külön feltételhez köti, a fuvaroztató köteles a szerződéskö-
tés során erről a fuvarozót tájékoztatni. [T]Megfelelő tájékoztatás hiányában a fuvarozó a fuvarozá-
si szerződéstől – amennyiben az áruküldemény továbbítását még nem kezdte meg – [a fuvarozási 
szerződéstől] elállhat[,] és kárának megtérítését követelheti. Ha a fuvarozó az áruküldemény to-
vábbításának megkezdését követően szerez tudomást arról, hogy olyan áruküldeményt fuvaroz, 
amellyel kapcsolatban a fuvaroztató a tájékoztatási kötelezettségét megszegte, – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – választása szerint” 
 
 Indokolás a T/5949/314-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 614. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 242. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A fuvaroztató köteles a fuvarozónak az áruküldemény továbbításához[, vagy]illetve a fuvaro-
zás folyamán szükséges hatósági kezeléséhez [a megfelelő]szükséges okmányokat átadni. Az ok-
mányok átadásáig a fuvarozó az áruküldemény átvételét megtagadhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 615. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 243. § (5) be-
kezdés módosítását javasolja: 

Megjegyzés: Szövegpontosítás. 
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„(5) Ha a fuvaroztató a fuvarozóval előzetesen közölte az áruküldemény tárgyát és értékét, vagy ha 
arról a fuvarozó e nélkül is tudott vagy kellő gondossággal eljárva tudnia kellett volna, az árukül-
demény – késlekedés miatti – elveszése, megsemmisülése[,] vagy a késedelemből származó érték-
csökkenése esetén a fuvaroztató követelheti a fuvarozótól az áruküldemény értékének vagy érték-
csökkenésének a megtérítését.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 616. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 245. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha az áruküldemény továbbításának a megkezdését követően a fuvarozás szerződés[ szerin-
ti]szerű teljesítése akadályba ütközik, a fuvaroztató érdekeire tekintettel a fuvarozó dönt arról, hogy 
a továbbítást az útvonal megváltoztatásával folytatja[,] vagy a fuvaroztatótól [érdekében tőle] uta-
sítást kér.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 617. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 248. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A fuvarozásban részt vevő fuvarozók egyetemlegesen felelősek. Ha azonban a fuvarozókat[,] 
vagy az áruküldemény továbbításában résztvevő egyéb közreműködőket a fuvaroztató jelölte meg, a 
fuvaroztatóval szemben minden közreműködő önállóan felel.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 618. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 249. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:249. § [A fuvardíj és a költségek megfizetése] 
 
(1) A fuvarozó a fuvardíj, továbbá a fuvarozás[ra szükségesen és hasznosan fordított]sal felmerült 
– a fuvardíjba bele nem foglalt – szükséges és hasznos költsége[k]i megtérítését követelheti. 
(2) A fuvardíjat és a költségeket a fuvaroztató köteles a fuvarozónak megfizetni. A felek azonban a 
fuvarozási szerződésben [meghatározhatják]abban is megállapodhatnak, hogy a fuvardíj[nak] és a 
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költségek[nek (]vagy azok meghatározott részének[) a] megfizetésére a címzett köteles, valamint 
[azt]abban  is, hogy [ilyen esetben] a címzett [helyett]által meg nem fizetett díjért és költségekért a 
fuvaroztató helytállással tartozik-e. 
(3) Amennyiben a fuvarozási szerződésben meghatározott fuvarozási feladatot – a fuvarozón kívüli 
okból – nem lehet teljesíteni, a fuvarozó a teljesítéssel arányos díjra és költségre tarthat igényt. 
(4) Ha a fuvardíjat vagy a költségeket a fuvarlevélbe bejegyzett adat alapján kell megállapítani, a 
fuvarlevélbe bejegyzett adatot – az ellenkező bizonyításáig – pontosnak kell tekinteni akkor is, ha a 
fuvarozónak a fuvarlevélbe tett bejegyzése szerint az adatok ellenőrzésére önhibáján kívül nem volt 
módja.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 619. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 254. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:254. § [Vélelem az áruküldemény elveszéséről] 
 
Ha a fuvarozó az áruküldeményt a fuvarozási határidő lejártától – ha kiszolgáltatási akadály van, 
annak megszűnésétől – számított harmincadik nap elteltével nem szolgáltatja ki, azt a fuvaroztató 
elveszettnek tekintheti, és követelheti a fuvarozótól az áruküldemény elveszése miatt keletkezett ká-
rának megtérítését. Ha az áruküldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a fuvaroztatót 
[azonnal]haladéktalanul értesíteni kell. A fuvaroztatónak azonnal nyilatkoznia kell, hogy [igényli-e 
a kiszolgáltatást,] a kártérítés visszafizetése ellenében kéri-e a megkerült dolog kiadását.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 620. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 255. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:255. § [A bizonyítás terhe a fuvarozásnál] 
 
(1) A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy a kár a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan 
ok következménye, a fuvaroztatót terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem az  áruküldemény ter-
mészetes (belső) tulajdonságára vezethető vissza. 
(2) A csomagolás hiányosságát a fuvarozó, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, a 
fuvaroztató (feladó, címzett) köteles bizonyítani. 
(3) Ha a berakodást, a le-[,] illetve kirakást a fuvaroztató (feladó, címzett) végezte, őt terheli annak 
bizonyítása, hogy a kár nem a berakodás vagy a le-[,] illetve kirakás következtében állott elő. 
(4) A fuvaroztatót (feladót, címzettet) terheli annak a bizonyítása, hogy ő[,] vagy az általa rendelt 
kísérő úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-10. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 621. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 258. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:258. § [A fuvaroztató kártérítési felelőssége] 
 
(1) A fuvaroztató felel azért a kárért, amely a csomagolás hiányából vagy elégtelenségéből, helyte-
len vagy hiányos jelölésből, adatok, információk, okmányok hiányából, hiányosságából, pontatlan-
ságából származik. 
(2) Ha a fuvaroztató írásban utasította a fuvarozót arra, hogy a küldeményt a csomagolás hiánya 
vagy elégtelensége ellenére vegye át, a csomagolás hiánya (elégtelensége) következtében a fuvaro-
zóra vagy harmadik személyre háruló kárt köteles megtéríteni[,] és viseli az áruküldeményben ke-
letkezett kárt is. Ha azonban rátekintéssel felismerhető volt, hogy a csomagolás hiánya (elégtelen-
sége) nem kizárólag az áruküldemény épségét veszélyeztetheti, a fuvaroztató írásbeli utasítása ese-
tén is fele részben a fuvarozó viseli a fuvarozóra vagy harmadik személyre háruló kárt. Ha pedig a 
fuvarozó a csomagolás kívülről észrevehető hiánya (elégtelensége) ellenére anélkül vette át az áru-
küldeményt, hogy erre a fuvaroztató írásban utasította volna, a fuvarozóra vagy harmadik személyre 
háruló kárt[,] valamint az áruküldeményben keletkezett kárt fele részben a fuvarozó, fele részben a 
fuvaroztató viseli. 
(3) Harmadik személyekkel szemben a fuvarozó köteles helytállni, a fuvaroztatótól azonban megté-
rítést, ennek biztosítékául pedig – [a megtérítésre pedig] a fuvarozási szerződés megkötésekor, 
vagy az áruküldemény továbbításának megkezdését megelőzően [a fuvaroztatótól]- megfelelő biz-
tosítékot [–] követelhet.” 
 
 Indokolás a T/5949/314-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 622. Dr. Szép Béla képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 260. § (4) bekezdés 
módosítását javasolja: 
 
„(4) Személyek szállításának elvállalására a vállalkozási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal 
a kiegészítéssel, hogy a közszolgáltatásnak minősülő [menetrend szerinti közforgalmú személy-
szállítást végző vállalkozót (szolgáltatót) – a menetrendben meghatározott kapacitás mértéké-
ig – szerződéskötési kötelezettség terheli] közforgalmú személyszállítás vonatkozásában jogsza-
bály írhatja elő 
a) szerződésnek a szolgáltatás igénybevételével történő létrejöttét, 
b) a vállalkozói díj teljesítést megelőző beszedését, 
c) a szerződéskötési kötelezettség korlátait , 
d) a szerződés teljesülését biztosító mellékkötelezettségeket, 
e) a lehetetlenülés díjkövetkezményeinek egyedi szabályait.” 
 
 Indokolás a T/5949/251. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 623. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 262. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A megbízott igénybe veheti más személy közreműködését[,] akkor is, ha ez a megbízónak ká-
rosodástól való megóvása érdekében szükséges. Ebben az esetben az igénybe vett személyért nem 
felelős, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Alkot-
mányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 624. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 265. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A díj magában foglalja a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségeket. A megbízott 
[azonban]a megbízási díjon felül követelheti a rendkívüli, [de] szükséges költségek megtérítését is. 
A szükséges költségek megtérítését a megbízott akkor is követelheti, ha a megbízást ingyenesen 
vállalta.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 625. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 267. § b) pont 
módosítását javasolja: 
 
/A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha/ 
 
„b) a megbízó vagy a megbízott meghal [vagy]illetve jogutód nélkül megszűnik, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/315-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 626. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 267. § c) pont 
módosítását javasolja: 
 
/267. § A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha/ 
 
„c) a megbízott cselekvőképtelenné vagy a megbízás tárgyával összefüggő ügycsoport vonatkozá-
sában korlátozottan cselekvőképessé válik, kivéve, ha ez a körülmény az ügy ellátását nem teszi le-
hetetlenné.” 
 
 Indokolás a T/5949/274-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 627. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 268. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:268. § [A megbízási szerződés felmondása] 
 
(1) A megbízó – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a szerződést bármikor, azonnali hatály-
lyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. 
(2) A szerződést a megbízott is bármikor felmondhatja; a felmondási időnek azonban elegendőnek 
kell lennie ahhoz, hogy a megbízó az ügy intézéséről gondoskodhass[ék]on. A megbízó súlyos 
szerződésszegése esetén a felmondás azonnali hatályú is lehet. 
(3) Ha a megbízás bármelyik fél részéről történő felmondása alapos ok nélkül történt, az okozott 
kárt meg kell téríteni, kivéve, ha a megbízás ingyenes volt és a felmondási idő elegendő volt ahhoz, 
hogy a megbízó az ügy intézéséről gondoskodhass[ék]on. 
(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis; tartós megbízási jogviszonynál a felek 
a felmondás jogának korlátozásában megállapodhatnak. 
(5) A megbízási jogviszony külön törvényben szabályozott eseteire az (1)-(4) bekezdésben foglaltak 
csak a külön törvény eltérő rendelkezésének hiányában alkalmazhatók.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 628. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 270. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles elszámolni [és ennek keretében a megbízó-
nak mindazt kiadni]mindazzal, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredménye-
képpen jutott[, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált] és kiadnia mindazt, 
ami a megbízót megilleti.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-5. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 629. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új II. 
fejezetben az 5:271-5:280. §  felvételével: 
 

„Magán munkaszerződés 
 
5:271. § 
 
(1) Magán munkaszerződéssel a munkavállaló idejét köti le arra, hogy annak tartama alatt a mun-
káltató utasítás szerint végez az előre szerződésben körülhatárolt tevékenységi körben a munkáltató 
személye körül, hozzátartozói körül, háztartásában, kertjében, műhelyében, vállalkozásában mun-
kát, a munkáltató pedig a lekötött időre megállapodás szerinti munkabért fizet és esetleges kiegészí-
tő szolgáltatásokat biztosít. 
(2) Magán-munkaszerződést egymással nagykorú cselekvőképes személyek köthetnek. 16 éven fe-
lüli kiskorú gyámja hozzájárulásával köthet ilyen szerződést, írásbeli formában. 
(3) A munkavállalás meghatározható órában naponként részletezett időtartam szerint napi tételben, 
a hét valamely napjában, illetve óráiban, valamint heti, havi, évi időtartam szerint. A munkavállalás 
készenléti szolgálatban is meghatározható. 
(4) A munkabér megállapodás szerint utólag esedékes, de a munka befejeztével mindenképp esedé-
kessé válik. Hosszabb időtartamra vagy határozatlan időre kötött munkaszerződés esetén a munka-
bér hetente vagy havonta utólag esedékes, és ellenkező írásbeli kikötés nélkül pénzben jár. Szaka-
szosan teljesítendő munka esetében lehet az egyes munkaszakaszokra járó bért a szakaszos teljesí-
tést befejeztét követő időpontra kikötni. 
(5) A felek a magán-munkáltatói szerződésben (teljesítményi) munkabérben is megállapodhatnak . 
Ez esetben a munka megfelelő minőségű befejezése esetén a kikötött bér akkor is jár, ha a munka az 
előirányzottnál kevesebb időt vett igénybe, illetve akkor sem jár a kikötöttnél több, ha a munka el-
végzése a vártnál több időt igényelt. 
 
5:272. §  
 
(1) A munkavállaló egyidejűleg több munkáltatóval is köthet magánmunka-szerződést. Ez esetben 
felel azért, hogy mindegyiket teljesíteni képes lesz. 
(2) A felek megegyezhetnek abban is, hogy a munkáltató a munkavállaló teljes munkaidejét leköti 
és a munkavállaló a munkáltatóval fennálló munkaviszonya alatt mással nem létesít munkaviszonyt, 
kivéve, ha ehhez a munkáltató kifejezetten hozzájárul. Az ilyen megállapodást írásban kell megköt-
ni, abban a munkabérről kifejezetten és összegszerűleg meg kell állapodni. 
 
5:273. § 
 
(1) A munkaviszony teljesítési körébe eső, a munkavállalótól követelhető munkavégzés szerződés-
ben részletesen megállapítható, vagy általános megjelöléssel is rögzíthető (háztartási munka, beteg-
ápolás, gyermekfelügyelet, titkárnői munkakör, takarítás stb.). 
(2) Kétség esetén a munkavállalótól nem követelhető olyan, az átlagos értelmet, műveltséget meg-
haladó szakmunka, amelyre előzetesen kifejezetten nem vállalkozott, vagy amelyre való hozzáérté-
séről a munkaviszony létesítése előtt nem nyilatkozott. 
 
5:274. § 
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(1) A munkabért időarányos (vagy teljesítményi) tételben lehet kikötni. A munkabér előzetes ponto-
sítás nélkül is jár, ha a felek megállapodása nem arra szólt, vagy a felek közti viszonyból nem el-
várható, hogy a munkavégzés ingyenesen történik. 
(2) Hosszabb – több hónapos – vagy határozatlan időre szóló munkaviszony esetén a munkabér – 
más megállapodás hiányában - havonta utólag esedékes. 
(3) Összegszerűen nem meghatározott munkabér a helyben szokásos, teljesítményarányos, tételben 
számolandó el. Ha a munkáltató előzetes megállapodás hiányában a kapott munkabért kevesli, a 
munkabér hatósági (bírói) megállapodását kérheti. Ilyen vita nem szolgálhat jogcímül a munkabér 
felkínált részének visszatartására, és a megállapítás kérésére szóló jog nem szűnik meg azzal, hogy 
a munkavállaló az alacsonyabb arányú teljesítést elfogadta. 
 
5:275. § 
 
(1) A felek megegyezhetnek abban, hogy a munkavállaló a munkaviszony tartama alatt a munkálta-
tótól lakást kap, vagy a munkáltatónál lakik. A lakásnak a helyben szokásos komforttal kell rendel-
keznie. A munkavállaló részére a szükséges intimitást, a szükséges egészségügyi berendezéseket, a 
tisztálkodáshoz, pihenéshez, kikapcsolódáshoz szükséges időt és teret biztosítani kell. 
(2) Amennyiben a munkáltató a munkavállaló részére lakást, esetleg étkezést, vagy más ellátást 
(munkaruha stb) biztosít, ezt a munkabér megállapításában figyelembe lehet venni. 
(3) A családfő háztartásában a vele élő (ellátott) családtagok részéről végzett munkát ellenkező ki-
fejezett megállapodás hiányában ingyenesnek kell vélelmezni. A végzett munka és a nyújtott ellátás 
közötti feltűnő aránytalanság esetén a hatóság (bíróság) arányos munkadíjat állapíthat meg a mun-
kavállaló kérésére. 
 
5:276. § 
 
(1) A munkáltató köteles a munkaviszony időtartamára a munkavállaló után fizetendő betegség- és 
nyugdíjbiztosítást, a munka igénybe vétele miatt esedékes adót, illetéket befizetni. 
(2) E kötelezettség alól a munkavállaló csak jogszabályi kivétel esetén, vagy akkor mentesül, ha a 
munkavállaló a munkát, mint egyéni vállalkozó teljesíti és arról szabályszerű számlát ad. 
 
5 :277. § 
 
(1) A magán-munkáltatói szerződés alapján a munkavállaló tevékenységét a munkáltató irányítása 
alatt, annak felelősségére végzi. A munkavállaló azért felel, hogy a munkaviszonyon belül legjobb 
tehetsége szerint, szorgalmasan és az utasítások szerint tevékenykedik. A munkavállaló felel a 
munkáltatónak utasításai megszegésével, egyébként szándékosan vagy feltűnő gondatlansággal, 
okozott kárért annak tejes terjedelmében. Egyébként a munkaviszony során a munkáltatónak vagy 
másnak okozott kárért három havi tételnek megfelelő bér erejéig tartozik felelősséggel. 
(2) A munkavállalói kárfelelősséget a bíróság mérlegelése szerint mérsékelheti, de az összes körül-
ményekre tekintettel fel is emelheti. 
(3) A munkavállalót a munka teljesítése során vagy azzal összefüggésben ért balesetért, kárért a 
munkáltató felel. Mentesül a felelősség alól, ha a kárt általa el nem hárítható külső ok, vagy a mun-
kavállaló személyes és a munkáltató által el nem hárítható közrehatása okozta. A felek megállapod-
hatnak abban, hogy ilyen károk ellen a munkáltató a munkavállalót biztosítja. A felek vagyoni vi-
szonyaira, vagy körülményeire tekintettel a munkáltatói felelősséget a bíróság ennél szélesebb kör-
ben is megállapíthatja. 
(4) Ellenkező megállapodás hiányában a munkáltató nem tartozik a munkavállalónak betegsége ide-
jére a kieső munkát megfizetni vagy annak megfelelő táppénzt fizetni. Ugyancsak nem köteles a 
munkáltató – ellenkező megállapodás hiányában – a nála lakó beteg alkalmazottját ápolni. Tartozik 
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azonban gondoskodni az alkalmazottnak a biztosítási jogviszony keretében történő orvosi ellátásá-
ról és szükség szerint kórházba szállításáról. 
 
5:278. § 
 
(1) A munkavállaló a munkaviszony során tudomására jutott titkot tartozik megőrizni. A munka-
végzést – rászoruló ellátatlan, magatehetetlen személlyel szemben nem használhatja fel személyes 
előnyök kicsikarására. 
(2) A munkavállaló a munka ellátása során rendelkezésére álló javakra a jó gazda gondosságával 
tartozik ügyelni, azokért, ha átvette őket, a leltár felelősség szabályai szerint tartozik őrzési felelős-
séggel. 
 
5 :279. § 
 
(1) A munkaviszony az előre kikötött időpontban megszűnik. A felek tartoznak egymással annak 
befejeztével elszámolni, használatra átadott vagyontárgyakat visszaszolgáltatni. Ha a munkáltató a 
határozott időre szóló munkaviszonyt – azonnali felmondásra jogot adó ok nélkül – lejárat előtt 
megszünteti, köteles a hátralékos időre szóló bért a megszüntetés időpontjában a munkáltatónak ki-
fizetni. Ilyen esetben a munkavállaló a megszűnés után azonnal más munkát vállalhat. 
(2) A határozatlan időre szóló munkaviszonyt bármely fél felmondással megszüntetheti. A munkál-
tató a munkaviszonyt az első hónap végéig indokolás nélkül a hónap végére felmondhatja. Több 
hónapon keresztül tartó munkaviszonyt előző hónap folyamán a következő hónap végére lehet fel-
mondani. Szezon jellegű munkára kötött szerződés a szezonális munka folyamán nem mondható fel, 
csak annak befejezte időpontjára. 
(3) Személyes gondozás teljesítésével járó munkaviszonyt a munkavállaló csak két hétre mondhatja 
fel, hogy helyettesítéséről gondoskodni lehessen. Ha e gondoskodás a helyzeti adottságok miatt (a 
gondozó hosszabb távolléte vagy betegsége) két hét alatt nem rendezhető, a munkavállaló köteles 
addig maradni a munkaviszonyban, míg a helyzet rendezéséhez okvetlen szükséges. Egyébként a 
munkavállaló a munkaviszonyt értelemszerűn bármikor felmondhatja a következő hét végére. 
 
5:280. § 
 
(1) Rendkívüli körülmények miatt, vagy ha a munkaviszony fenntartása az adott fél részéről nem 
várható el, a munkaviszonyt azonnalra is fel lehet mondani. Az ilyen felmondással a másik félnek 
indokolatlanul okozott kárért a felmondó fél kártérítéssel tartozik. 
(2) A Bíróság ezt a kárfelelősséget méltányosságból csökkentheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/129. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 630. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új II. fejezetben az 5:271-5:287. 
§  felvételével: 
 

„II. fejezet 
 

A közvetítői és az üzletszerzői szerződés 
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A közvetítői szerződés 

 
5:271. § [A közvetítői szerződés] 
 
(1) Közvetítői szerződés alapján a közvetítő az őt megbízó és a harmadik személy közötti szerződés 
megkötésének közvetítésére, vagy a szerződéskötésre lehetőséget biztosító alkalom közlésére, a 
megbízó pedig díj fizetésére köteles. 
(2) A közvetítő az általa közvetített vagy lehetővé tett szerződés megkötésére és az annak alapján 
történő teljesítés elfogadására — jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — nem jogosult. 
 
5:272. § [A közvetítői nyilvántartás szabályai] 
 
(1) A közvetítő minden általa közvetített vagy lehetővé tett szerződésről az abban érintettek nevét, a 
szerződés tárgyát, lényeges feltételeit és a szerződéskötés időpontját tartalmazó nyilvántartást köte-
les vezetni. 
(2) Ha a szerződő felek bármelyike kéri, a nyilvántartás rá, illetve az általa kötött szerződésre vo-
natkozó részéről a közvetítő a nyilatkozatával hitelesített másolatot köteles kiadni. E kötelezettség a 
közvetítőt nem terheli, ha a felek a szerződésüket írásba foglalták. 
(3) A közvetítő felelős a nyilvántartás vezetésével és a másolat kiadásával kapcsolatos kötelezettsé-
geinek felróható megszegésével bármely szerződő félnek okozott kárért. 
 
5:273. § [A közvetítőt megillető díjazás] 
 
(1) A közvetítőt díjazás az általa közvetített vagy lehetővé tett szerződés megkötése esetén illeti 
meg. Ha a közvetítői szerződés szerint a díjazás a közvetítőt csak a megkötött szerződés teljesítése 
esetén illeti meg, díjára a közvetítő abban az esetben is jogosult, ha a teljesítés a megbízója ellenőr-
zési körében felmerült okból hiúsult meg. 
(2) Ha a közvetítői szerződés értelmében a közvetítőt megillető díj a szerződéskötésre lehetőséget 
biztosító alkalom közlésével egyidejűleg jár, a díj megfizetését a közvetítő csak akkor követelheti, 
ha a megbízó és a harmadik személy közötti szerződéskötésre által a felkínált alkalom még fennáll, 
és az alkalmas a megbízó érdekeinek kielégítésére. 
(3) Valamely feltételtől függővé tett közvetített szerződés esetén a közvetítő csak a feltétel bekövet-
kezése esetén igényelhet díjat, a bontó feltétel bekövetkezése azonban a közvetítő díjigényét nem 
érinti. Nem érinti a közvetítő díjigényét az sem, ha a közvetített vagy lehetővé tett szerződést a felek 
a közvetítői szerződés megszűnését követően kötik meg, vagy teljesítik, ha a díjigénynek ez utóbbi 
volt a feltétele. 
(4) A közvetített vagy lehetővé tett szerződés érvénytelensége a közvetítői szerződésből eredő díj-
igényre nem hat ki, kivéve, ha a közvetítő a szerződés érvénytelenségének okáról tudott vagy kellő 
gondosság mellett tudhatott. 
 
5:274. § [A közvetítő költségei] 
 
(1) A közvetítő a díján felül költségeinek megtérítését nem követelheti, ez a szabály akkor is irány-
adó, ha a közvetített vagy lehetővé tett szerződés nem jött létre. 
(2) Ha a közvetítői szerződés szerint a díjazás a közvetítőt csak a megkötött szerződés teljesítése 
esetén illeti meg, és a teljesítés a megbízójával szerződő fél ellenőrzési körében felmerült okból hi-
úsult meg, a közvetítő — megbízójától — a közvetítésre fordított költségeinek megtérítését köve-
telheti. 
 
5:275. § [Kettős közvetítés] 
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(1) A közvetítő díját csak a megbízójától követelheti abban az esetben is, ha a megbízójával szerző-
dő fél javára is tevékenykedett. Ha a közvetítőt a közvetítéssel mindegyik szerződő fél megbízta, a 
közvetítőnek járó díjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni, egymás közötti viszonyukban azonban 
a díjat egyenlő arányban viselik, hacsak annak más arányú viselésében nem állapodtak meg. 
(2) Ha a közvetítő a közvetítői szerződésben foglaltakat megsértve tevékenykedett a megbízójával 
szerződő fél javára is, megbízójától sem a díját, sem pedig költségeinek megtérítését nem követel-
heti. 
 

Az üzletszerzői szerződés 
 
5:276. § [Az üzletszerzői szerződés] 
 
(1) Üzletszerzői szerződés alapján az üzletszerző tartós megbízás keretében, önállóan eljárva arra 
vállal kötelezettséget, hogy megbízójának harmadik személyekkel (üzletfelekkel) kötendő meghatá-
rozott szerződéses ügyleteket (üzleteket) közvetít, vagy a megbízó nevében megköt, a megbízó pe-
dig díj fizetésére köteles. 
(2) Önállóan jár el az a személy, aki az (1) bekezdés szerinti tevékenységet szabadon fejti ki, továb-
bá annak helyét és idejét maga állapítja meg. Nem üzletszerző az, aki e tevékenységet munkavi-
szony vagy vezető tisztségviselői jogviszony, illetve más olyan jogviszony keretében végzi, amely 
őt valamely jogi személy képviseletére törvény vagy a bíróság, illetve más hatóság határozata alap-
ján jogosítja fel. 
 
5:277. § [Az üzletszerzői szerződés alakja, okmányba foglalási jog] 
 
(1) Az üzletszerzői szerződést írásba kell foglalni. 
(2) Bármelyik fél követelheti, hogy a másik fél az üzletszerzői szerződés hatályos szövegét tartal-
mazó és aláírásával ellátott okmányt adjon ki számára. E jog szerződéses kizárása vagy korlátozása 
semmis. 
 
5:278. § [Az üzletszerzésre irányuló megbízás terjedelme] 
 
(1) Eltérő megállapodás hiányában az üzletszerző csak üzletek közvetítésére jogosult. 
(2) Az üzletszerző a megbízója nevében jogosult fogadni az üzletfél olyan nyilatkozatait, amelyek-
kel az a vele kötött a szerződés megszegéséből eredő jogait érvényesíti. Ez a jog az (1) bekezdés 
szerint eljáró üzletszerzőt is megilleti. 
(3) Az üzletek megkötésére is feljogosított üzletszerző jogosult minden olyan jognyilatkozat megté-
telére is, amely a kötött üzletek teljesítésével rendszerint együtt jár. Ez a jogosultság azonban nem 
foglalja magában a már megkötött szerződések megváltoztatásához, a pénzbeli ellenszolgáltatás át-
vételéhez és a fizetési határidő módosításához való jogot. 
(4) Az üzletszerző képviseleti jogának korlátozása az üzletféllel szemben csak akkor hatályos, ha az 
a korlátozásról tudott vagy kellő gondosság mellett tudnia kellett volna. 
 
5:279. § [Az üzletszerző kötelezettségei] 
 
(1) A üzletszerző köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni az üzletek létrejötte érdekében. 
Megbízója érdekeinek képviseletében köteles különösen a megbízója célszerű utasításait követni, 
üzleti titkait a szerződés ideje alatt és azt követően megőrizni, és azok felhasználásától tartózkodni. 
(2) Az üzletszerző a tevékenységéről szükség szerint, a szerzett üzletekről, valamint az ügyfelek 
nyilatkozatairól pedig haladéktalanul köteles a megbízót tájékoztatni. Köteles továbbá tájékoztatni a 
megbízót a piaci helyzet alakulásáról, és minden olyan körülményről, amely a számára ismert meg-
bízói érdekek szempontjából jelentős. 
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(3) A szerződés ideje alatt az üzletszerző a megbízóval szemben köteles tartózkodni mindennemű 
versenytől. E tilalom alól a megbízó írásban tett kifejezett nyilatkozatával felmentést adhat. 
(4) Az üzletszerző a kötelezettségeinek teljesítése során a szakmában elfogadott követelményeknek 
megfelelően, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal köteles eljárni. 
(5) Az üzletszerző a kötelezettségei teljesítéséhez más személy közreműködését is igénybe veheti, 
az igénybevett személyről azonban a megbízót tájékoztatni köteles. 
(6) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt üzletszerzői kötelezettségeket tartalmazó rendelkezésektől a fe-
lek megállapodása nem térhet el, az eltérő rendelkezések helyébe az (1)-(2) bekezdés rendelkezései 
lépnek. 
 
5:280. § [A megbízó kötelezettségei] 
 
(1) A szerzett üzletekért a megbízó az üzletszerzőnek díjat köteles fizetni. 
(2) A megbízó köteles — saját költségére — az üzletszerzőnek mindazt a tájékoztatást és segítséget 
megadni, amely az üzletszerző kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. E körben köteles külö-
nösen minden, az érintett árura vagy szolgáltatásra vonatkozó iratot és dolgot az üzletszerző rendel-
kezésére bocsátani. 
(3) A megbízó haladéktalanul köteles az üzletszerzőt értesíteni, ha csak lényegesen kisebb mennyi-
ségben képes vagy kíván üzleteket kötni annál, mint amire az üzletszerző a szokott üzletmenet mel-
lett számíthatott. 
(4) A megbízó haladéktalanul köteles az üzletszerző által közvetített üzlet elfogadásáról vagy eluta-
sításáról, továbbá a szerzett üzlet teljesítésének elmaradásáról az üzletszerzőt értesíteni. 
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezésektől a felek megállapodása nem térhet el, eltérés 
esetén e rendelkezések helyébe az (1)-(4) bekezdés rendelkezései lépnek. 
 
5:281. § [A díjazás módja és mértéke] 
 
(1) Ha a felek az üzletszerző díjában vagy annak mértékében nem állapodtak meg, az üzletszerző-
nek a tevékenysége helyén a szerződés tárgya szerint szokásos mértékű díj jár. Ha ez nem állapítha-
tó meg, az üzletszerző az üzletszerzéssel összefüggő valamennyi körülmény figyelembevételével 
kiszámított méltányos díjra jogosult. 
(2) Ha felek más díjazási módban nem állapodtak meg, az üzletszerzőnek a külön jogszabályban 
meghatározott feltételek szerinti jutalék jár, amelyről a megbízó meghatározott időszakonként el-
számolni köteles. Jogszabály határozza meg a jutalék számításának módját, a jutalékköteles ügyle-
teket, a külön jutalékra jogosító szolgáltatásokat, a jutalék megfizetésének (visszafizetésének) fel-
tételeit és a jutalékkal való elszámolás módját (az elszámolással kapcsolatos jogokat és kötelezett-
ségeket). 
(3) Az üzletszerző meghatározott üzletek vonatkozásában vagy meghatározott üzletfelekkel általa 
kötendő vagy megkötött üzletek esetében az üzletfél kötelezettségeinek teljesítéséért a megbízóval 
szemben – írásban tett kifejezett nyilatkozattal – felelősséget vállalhat (del-credere-felelősség), 
amelyért az üzletszerzőt külön díj (del-credere-jutalék) illeti meg. A del-credere-jutalékról való le-
mondás semmis. E rendelkezések nem alkalmazhatók az olyan üzletszerző esetében, aki korlátok 
nélkül dönthet az üzletfelek megválasztása és a szerzett üzletek teljesítési módjának meghatározása 
tekintetében. 
(4) Az üzletszerző az üzletféllel szemben díjat nem köthet ki, és ilyet tőle nem fogadhat el, a meg-
bízójától pedig a díján felül nem követelheti készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak 
megtérítését. 
 
5:282. § [A szerződés időtartama] 
 
A határozott időre kötött szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át, ha a határozott idő lejárta 
után a szerződéses szolgáltatások teljesítését a felek a továbbra is folytatják. 
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5:283. § [A szerződés felmondása] 
 
(1) A határozatlan időtartamra kötött üzletszerzői szerződést felmondási idő betartásával bármelyik 
fél a naptári hónap utolsó napjára felmondhatja (rendes felmondás). Rendes felmondás esetén a 
felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második évében két hónap, a har-
madik és az azt követő években három hónap. Ennél rövidebb felmondási időben a felek nem álla-
podhatnak meg. 
(2) Ha a felek hosszabb felmondási időben állapodnak meg, a megbízóra irányadó felmondási idő 
nem lehet rövidebb, mint az üzletszerzőre irányadó felmondási idő. 
(3) Ha a határozott időtartamra kötött szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át, a felmondási 
idő számítása szempontjából a szerződés teljes időtartamát kell figyelembe venni. 
(4) Az üzletszerzői szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a szer-
ződésben vállalt vagy a törvény alapján fennálló kötelezettségét súlyosan megszegi. A szerződés-
szegés akkor tekinthető súlyosnak, ha a körülmények és a felek érdekeinek mérlegelése alapján 
megállapítható, hogy a kötelezettségsértő magatartás folytán a felmondást bejelentő féltől már nem 
várható el a jogviszony további, akárcsak a rendes felmondási idő végéig történő fenntartása. 
 
5:284. § [A kiegyenlítés] 
 
(1) Az üzletszerzői szerződés megszűnése esetén az üzletszerzőnek, illetve örököseinek a megbízó-
tól kiegyenlítés jár, ha  
a) az üzletszerző a megbízónak üzleti kapcsolatok kialakításával új üzletfeleket szerzett vagy meg-
lévő üzleti kapcsolatokat bővített ki legalább egy új üzletfél megnyerésének megfelelő mértékben, 
és  
b) az a) pont alatti üzleti kapcsolatokból a megbízó a szerződés megszűnése után is jelentős előnyre 
tesz szert, továbbá 
c) a kiegyenlítés megfizetése az üzletszerzői szerződéssel összefüggő valamennyi körülményre te-
kintettel méltányos, figyelemmel arra, hogy az üzletszerző a szerződés megszűnése következtében 
elveszíti az olyan jutalékhoz való jogát, amely őt a szerződés hatályban maradása esetén a fenti üz-
letfelekkel kötött vagy jövőben kötendő üzletek után megilletné. 
(2) A kiegyenlítés összege nem haladhatja meg az üzletszerző által a szerződés megszűnését meg-
előző öt évben kapott díjazás átlagából számított egyévi összeget, öt évnél rövidebb üzletszerzői 
szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatt kapott díj átlagából számított egy évi összeget. 
Ha a szerződés időtartama az egy évet nem érte el, a kiegyenlítés összege nem haladhatja meg az 
összesen kapott díj összegét. 
(3) Nem jár kiegyenlítés az üzletszerzőnek, ha 
a) a szerződést ő mondta fel, kivéve, ha azt valamely a megbízó ellenőrzési körében beállt olyan kö-
rülmény alapozta meg, vagy az üzletszerző olyan életkora vagy egészségi állapota indokolta, 
amelynek folytán az üzletszerzőtől a tevékenységének folytatása már ésszerűen nem volt elvárható, 
vagy 
b) a megbízó a szerződést az üzletszerző olyan felróható magatartása miatt mondta fel, amely azon-
nali hatályú felmondást is megalapozna, vagy 
c) az üzletszerző a megbízóval kötött megállapodás alapján a szerződésből eredő jogait és kötele-
zettségeit harmadik személyre ruházta át. 
(4) A kiegyenlítés megfizetése nem érinti az üzletszerzőt más jogcímen megillető kártérítési igényt, 
valamint a szerződés megszűnését követő versenykorlátozásért járó díjigényt. 
(5) A kiegyenlítés iránti igényt az üzletszerzői szerződés megszűnését követő egy éven belül közöl-
ni kell a megbízóval. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
(6) Ha a felek a szerződés megszűnése után a kiegyenlítés összegében megállapodnak, e megálla-
podás megtámadásának nincs helye azon az alapon, hogy bármelyik fél tévedett a megbízó részéről 
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az üzletszerzői szerződés megszűnését követően — az üzletszerző által szerzett üzletfelekkel fenn-
álló üzleti kapcsolatokból — szerezhető előny mértékében. 
(7) Semmis feleknek a szerződés megszűnése előtt kötött olyan megállapodása, amely kiegyenlítés-
hez való jogot kizárja vagy korlátozza. 
 
5:285. § [A szerződés megszűnését követő versenykorlátozást] 
 
(1) A szerződés megszűnését követően az üzletszerzőt a gazdasági tevékenysége gyakorlásában 
korlátozó megállapodás csak írásban, legfeljebb a szerződés megszűnése utáni két évre, és csak az 
üzletszerzőnek a szerződésben kijelölt földrajzi területre, üzletfélkörre és árufajtára kiterjedően köt-
hető. 
(2) A versenykorlátozás időtartamára a megbízó az üzletszerzőnek díjat köteles fizetni. A díjnak 
arányban kell állnia az üzletszerzőnek a tevékenysége korlátozásából adódó hátrányaival, és a meg-
bízó ebből származó előnyeivel. 
(3) Az a szerződő fél, aki a szerződést a másik fél olyan felróható magatartása miatt mondta fel, 
amely azonnali hatályú felmondást is megalapozna, a felmondást követő egy hónapon belül — írás-
ban — a versenykorlátozó megállapodást is jogosult felmondani. 
(4) Az üzletszerző hátrányára az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseitől eltérő tartalommal kötött megál-
lapodást semmis. 
 

Közös rendelkezések a közvetítői és az üzletszerzői szerződésre 
 
5:286. § [A megbízás szabályainak alkalmazása] 
 
A közvetítői szerződésre — ha e fejezet 5:271-5:275. §-ainak rendelkezéseiből más nem következik 
— valamint az üzletszerzői szerződésre — ha e fejezet 5:276-5:285. §-ainak rendelkezéseiből más 
nem következik — a megbízás szabályait kell alkalmazni. 
 
5:287. § [Eltérő rendelkezések] 
 
A pénzügyi, a biztosítási, a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közve-
títői, ügynöki szerződésre e fejezet csak akkor alkalmazható, ha törvény kifejezetten így rendelke-
zik.” 
 
 Indokolás a T/5949/94. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 631. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 271. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) [B]A bizományi szerződés [az a szerződés is]szabályait megfelelően alkalmazni kell arra a 
szerződésre is, amelynek alapján a bizományos nem adásvételi, hanem más szerződés[(e fejezet al-
kalmazásában a továbbiakban együtt: adásvételi szerződés)] megkötésére vállal kötelezettsé-
get.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 632. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 274. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A bizományos az adásvételi szerződést a megbízóval maga is megkötheti, ha a dolog [nyilvá-
nosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatá-
rozható]hatósági vagy szabályozott piacon kialakult árral rendelkezik. A felek e rendelkezéstől ér-
vényesen nem térhetnek el.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 633. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 277. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:277. § [A szállítmányozási szerződés] 
 
Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó köteles valamely áruküldemény továbbításá-
hoz szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket, valamint jognyilatkozatokat a saját nevében és 
megbízója számlájára megkötni[,] illetve megtenni, továbbá az áruküldemény továbbításával kap-
csolatos egyéb teendőket, [így például]különösen az okmánykezelést, a csomagolást, az egységra-
komány-képzést, a rakodást és a raktározást elvégezni, a megbízó pedig köteles  az ezért járó díjat 
megfizetni.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 634. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 278. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:278. § [A megbízás végrehajtása] 
 
A szállítmányozónak a fuvarozó, továbbá az igénybe vett közreműködő megválasztásában, az út-
irány és más feltételek [megállapításában]meghatározásában, valamint egyéb kötelezettségei telje-
sítésében a gazdaságosság és az áruküldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 635. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 279. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A szállítmányozó köteles a megbízó utasításait követni. Ha célszerűtlen, vagy szakszerűtlen 
utasítást kap[, amely például veszélyezteti az áruküldemény biztonságos továbbítását], köteles 
erre megbízójának figyelmét haladéktalanul felhívni.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 636. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 280. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:280. § [A megbízót terhelő tájékoztatási kötelezettség] 
 
(1) A megbízó köteles a szállítmányozónak  tájékoztatást adni mindazokról az adatokról, tényekről 
és körülményekről, amelyek az árutovábbítás megszervezéséhez szükségesek ([így példá-
ul]különösen arról, [hogy]ha az áruküldemény fuvarozását, csomagolásának módját jogszabály kü-
lön feltételhez köti), továbbá köteles a szállítmányozó részére az árutovábbításhoz szükséges okmá-
nyokat átadni. 
(2) A szállítmányozó köteles tevékenységéről és az ügy állásáról a megbízónak – kívánságára, 
szükség esetén e nélkül is – tájékoztatást adni, [például olyan esetekben, amikor]különösen akkor, 
ha  az áruküldemény gazdaságos és biztonságos továbbítása nehézségekbe ütközik, az árukülde-
mény károsodásának veszélye áll fenn, vagy az áruküldemény károsodott, vagy  [ha] a felmerült új 
körülmények a megbízó utasításainak módosítását teszik indokolttá. 
(3) A szállítmányozó köteles a megbízót a szerződés teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 637. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 281. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:281. § [[Igényérvényesítés a szállítmányozó által]] 
[A szállítmányozó igényérvényesítési kötelezettsége] 
 
A megbízó igényeit a fuvarozóval és a szállítmányozó által megbízott közreműködőkkel szemben a 
szállítmányozó köteles érvényesíteni; felelős minden kárért, amely e kötelezettségének megszegése 
folytán a megbízót éri. Ez a szabály nem érinti a megbízónak azt a jogát, hogy igényét maga érvé-
nyesítse.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-12. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 638. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 282. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A szállítmányozó a szállítmányozási díj, továbbá a szállítmányozásra [szükségesen és haszno-
san] fordított – a szállítmányozási díjba bele nem foglalt – szükséges és hasznos költsége[k]i meg-
térítését követelheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 639. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 284. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:284. § [A szállítmányozó felelőssége] 
 
(1) A szállítmányozó [fuvarozó módjára felel a (2) bekezdésben meghatározott esetekben. 
Minden más esetben a szállítmányozó]szállítmányozással összefüggésben okozott károkért - a (2) 
bekezdésben foglalt esetek körén kívül – az általános szabályok szerint felel; a fuvarozó, illetve más 
közreműködő által okozott károk tekintetében mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az ál-
tala igénybe vett fuvarozó, [valamint]illetve közreműködő [tekintetében felelőssége annak] kivá-
lasztás[ár]a, utasításokkal való ellátás[ár]a és [tevékenységének] felügyelet[ére terjed ki]e tekin-
tetében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(2) A szállítmányozó [akkor felel]a szállítmányozással összefüggésben okozott károkért fuvarozó 
[módjára]felelősségére irányadó szabályok szerint felel, ha 
a) az áruküldeményt maga fuvarozta, 
b) fuvarozóként szerződött, illetve fuvarozói felelősséget vállalt, 
c) az áruküldeményt mások áruküldeményeivel együtt, ugyanazzal a szállítóeszközzel, el nem külö-
nítve (gyűjtőforgalomban) továbbíttatta, és a kár ennek során keletkezett, vagy 
d) a kár a szállítmányozó birtokában levő  áruküldeményben az annak  továbbításával kapcsolatos 
egyéb teendők elvégzése során keletkezett. 
(3) [Ha a szállítmányozó fuvarozó módjára felel, felelősségére a fuvarozó felelősségére vonat-
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
(4)] Ha a szállítmányozó külföldi károsultnak tartozik kártérítéssel, felelősségének mértéke nem le-
het magasabb, mint a károsultnak saját nemzeti joga szerint fizethető maximális kártérítési összeg.” 
 
 Indokolás a T/5949/315-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 640. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 
288. §  felvételével: 
 

„IV. fejezet 
Gyógyítási-kezelési szerződés 

 
5:288. § (1) Az egészségügyi intézmény (orvos) és a beteg jogviszonyára a megbízási szerződés 
szabályait kell alkalmazni. Az orvosi felelősség tekintetében a szerződésen kívüli felelősség szabá-
lyai az irányadóak. 
(2) A jogviszonyra vonatkozó további részletes szabályokat külön törvény állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/130. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 641. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 289. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha lakás vagy emberi tartózkodás céljára szolgáló más helyiség olyan állapotban van, hogy 
használata az egészséget veszélyezteti, a bérlő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja akkor is, 
ha erről a tényről a szerződés megkötésekor vagy a dolog birtokbavételének időpontjában tudott 
vagy kellő gondossággal eljárva tudnia kellett. Erről a jogról a bérlő érvényesen nem mondhat le.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 642. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 290. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:290. § [A bérelt dolog használata] 
 
(1) A bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden 
olyan kárért, amely a nem rendeltetés[ellenes]szerű vagy a szerződés[ellenes]nek egyébként nem 
megfelelő használat következménye. 
 
(2) A bérbeadó 
a) a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot; 
b) követelheti a [szerződésellenes vagy rendeltetésellenes]nem rendeltetésszerű vagy a szerződés-
nek egyébként nem megfelelő használat megszüntetését[, továbbá] és az ilyen használatból eredő 
kárának megtérítését; 
c) abban az esetben, ha [a b) pont szerinti használat]a bérlő a nem rendeltetésszerű vagy a szerző-
désnek egyébként nem megfelelő használatot a bérbeadó felszólítása ellenére [folytatódik]nem 
hagyja abba, vagy ha a bérelt dolgot [fenyegető veszély súlyossága miatt az abbahagyás követe-
lése sem vezetne célra] a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő 
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használat közben súlyos és másképpen el nem hárítható veszély fenyegeti, a bérletet azonnali ha-
tállyal felmondhatja[,] és [kártérítést követelhet]követelheti kárai megtérítését. 
(3) Ha a bérlő a dolgon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végeztetett, amelyekhez a 
bérbeadó, harmadik személy vagy hatóság engedélye lett volna szükséges, a bérbeadó kívánságára 
köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 
(4) Ezeket a jogokat a bérbeadó akkor is gyakorolhatja, ha a bérlő a dolgot akár engedélyével, akár 
anélkül albérletbe vagy egyébként harmadik személy használatába adta.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 643. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 292. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:292. § [A bérelt dolog költségeinek viselése] 
 
(1) A dolog fenntartásával járó kisebb kiadásokat a bérlő, a többi kiadást[,] valamint a dologgal 
kapcsolatos közterheket a bérbeadó viseli. 
(2) A bérlő köteles a bérbeadót értesíteni, ha a dolgot károsodás veszélye fenyegeti vagy a bérbe-
adót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel, és köteles megengedni, hogy a bér-
beadó [azokat] a szükséges munkálatokat elvégezze[, továbbá]illetve a károk elhárításához szük-
séges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a bérlő felelős. 
(3) A bérlő a dologra fordított szükséges kiadásainak megtérítését követelheti; egyéb költségeinek 
megtérítésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint tarthat igényt.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 644. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 293. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja a bér[,] valamint [a] törvény vagy a szer-
ződés alapján a bérlőt terhelő költségek és közterhek megfizetésének elmulasztása esetén, feltéve, 
hogy a bérlőt megfelelő határidő tűzésével és következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék 
megfizetésére írásban felszólította, és a bérlő e határidő [elteltéig]alatt sem fizetett.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 645. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 296. § (1) be-
kezdés felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„(1) A határozatlan időre kötött bérletet bármelyik fél rendes felmondással [felmondhat-
ja]megszüntetheti” 
 
 Indokolás a T/5949/316-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 646. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 296. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A bérlő örökösei rendes felmondással a határozott időre kötött bérletet is [rendes felmondás-
sal felmondhatják]megszüntethetik; e jogukat azonban legkésőbb a hagyaték birtokbavételétől, il-
letve annak átadásától számított harminc napon belül gyakorolhatják.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 647. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 297. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:297. § [A bérleti jogviszony megszüntetése [rendkívüli]azonnali hatályú felmondással] 
 
(1) A bérleti szerződést – akár határozott, akár határozatlan időtartamra jött létre – bármelyik fél a 
másik fél szerződésszegése esetén, törvényben vagy a szerződésben meghatározott esetekben szün-
tetheti meg azonnali hatályú felmondással. 
(2) Ha az azonnali hatályú felmondást az a fél, akihez intézték, nyolc napon belül nem veszi tudo-
másul, az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorló fél további tizenöt napos jogvesztő határidőn 
belül fordulhat bírósághoz. Ennek elmulasztása esetén a felmondás hatályát veszti.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 648. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 298. § módosí-
tását javasolja: 
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„5:298. § [A bérelt dolog átruházása] 
 
(1) A bérlő köteles megengedni, hogy aki a dolgot meg kívánja venni, azt megfelelő időben és mó-
don megtekinthesse. 
(2) Ha a bérbeadó a bérbe adott dolog tulajdonjogát azt követően ruházza át, hogy azt a bérlő ren-
delkezésére bocsátotta, a tulajdonos személyében bekövetkezett változással a bérleti szerződésen 
alapuló jogok és kötelezettségek az új tulajdonosra szállnak át. A bérbeadó készfizető kezesként fe-
lel az új tulajdonost a bérlővel szemben a bérleti jogviszony átszállása folytán terhelő kötelezettsé-
gek teljesítésért. 
(3) A [határozott időre kötött bérletet a] bérbe adott dolog vevője a határozott időre kötött bérle-
tet is felmondhatja, ha őt a bérlő a bérleti viszony fennállásával vagy lényeges feltételeivel kapcso-
latban megtévesztette. 
(4) A vevő csak akkor követelheti a bérlőtől a bér megfizetését arra az időre, amelyre az a [bérlő a] 
bér[eke]t a bérelt dolog átruházásáról való értesítését megelőzően az eladónak előre megfizette[, 
bérfizetést csak akkor követelhet], ha az előrefizetésről az adásvételi szerződés megkötésekor 
nem tudott, és arról [nem is]kellő gondossággal eljárva sem kellett tudnia, különösen, ha a bérlő az 
előrefizetéssel kapcsolatban megtévesztette.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 649. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 299. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A bérlet megszűnése után a bérlő köteles a dolgot a bérbeadónak visszaadni; a bérbeadóval 
szemben fennálló, a bérleti jogviszonyból keletkezett követeléseinek kiegyenlítéséig azonban a dol-
got annak használata nélkül visszatarthatja. [Ezt a szabályt ingatlan bérletére nem lehet alkal-
mazni.]Nem illeti meg a bérlőt a visszatartás joga ingatlan bérlése esetén.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 650. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 300. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:300. § [Utaló szabály a lakásbérleti szerződés szabályozására] 
 
A lakásbérleti és a helyiségbérleti szerződésre irányadó [sajátos rendelkezéseket]különös szabá-
lyokat külön törvény állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-10. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 651. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 301. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:301. § [A haszonbérleti jogviszony] 
 
(1) Haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő haszonbér fizetése ellenében termőföld vagy más 
hasznot hajtó dolog időleges használatára vagy hasznot hajtó jog gyakorlására és hasznainak szedé-
sére jogosult[, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni]. 
(2) A haszonbérletre – ha a törvény [másként]eltérően nem rendelkezik – a bérleti jogviszonyra 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
(3) A haszonbérleti szerződést írásban kell megkötni. 
(4) Mezőgazdasági földterület alhaszonbérbe adása – ha törvény másként nem rendelkezik – sem-
mis.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 652. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 309. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A kölcsönvevő a dolgot rendeltetésének megfelelően használhatja. Felelős minden olyan ká-
rért, amely a nem rendeltetés[ellenes]szerű vagy [nem]a szerződés[szerű]nek egyébként nem meg-
felelő használat következménye.” 
 
 Indokolás a T/5949/316-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 653. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 310. § (1) be-
kezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
„(1) A haszonkölcsön megszűnik 
a) a kikötött[, vagy]illetve a haszonkölcsön célja szerint szükséges idő elteltével,” 
 
 Indokolás a T/5949/316-13. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 654. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 310. § (4) be-
kezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(4) A kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha/ 
 
„b) a kölcsönvevő a dolgot rongálja, nem rendeltetés[ellenesen]szerűen vagy egyébként nem a 
szerződés[szerűen]nek megfelelően használja, engedély nélkül harmadik személy használatába ad-
ja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visz-
szaadni,” 
 
 Indokolás a T/5949/316-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 655. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV  312. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A letéteményes kötelezettsége a letett dolog kezelésére csak akkor terjed ki, ha azt [kezelést] 
kikötik, vagy a letett dolog természete [azt] szükségessé teszi. Ilyen esetben a letevő köteles tájé-
koztatni a letéteményest arról, hogy a letett dolog milyen kezelést igényel. A tájékoztatás elmulasz-
tásából eredő kárért a letéteményes a letevővel szemben felelősséggel nem tartozik. Egyebekben a 
kezelés vonatkozásában a megbízás szabályait kell alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/66-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 656. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV  315. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:315. § [A letéteményes díja és költségei] 
 
(1) A letevő díj fizetésére köteles, kivéve, ha a körülményekből, különösen a felek viszonyából arra 
lehet következtetni, hogy a letéteményes a megőrzést ingyen vállalta. Ha a felek a díj mértékét nem 
határozták meg, a letevő a szokásos díj fizetésére köteles. 
(2) A díj magában foglalja a megőrzéssel rendszerint együttjáró költségeket. A letéteményes egyéb 
szükséges költségei megtérítését is követelheti. 
(3) A szükséges költségek megtérítését a letéteményes akkor is követelheti, ha a letét egyébként in-
gyenes. 
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(4) A letéteményest díjkövetelése és költségei biztosítására zálogjog illeti meg a letevőnek azokon a 
vagyontárgyain, amelyek a letét következtében kerültek birtokába.” 

 
 

 
 
 Indokolás a T/5949/317-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 657. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV  316. § módosítását javasolják: 
 
„5:316. § [A letevő felelőssége a letéteményesnek okozott károkért] 
 
A letevő felelős azért a kárért, amelyet a letett dolog a letéteményesnek okozott, kivéve, ha a letett 
dolog károkozásra alkalmas minőségét a letétbe helyezéskor nem ismerte és azt kellő gondossággal 
sem [nem is] kellett ismernie, vagy ha arról a letétbe helyezéskor a letéteményest tájékoztatta vagy 
arról a letéteményes tájékoztatás nélkül is tudott.” 
 
 Indokolás a T/5949/66-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 658. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV  319. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ha a letét tárgya pénz vagy más helyettesíthető dolog és a felek abban állapodnak meg, hogy a 
letét tárgyának tulajdonjoga a letéteményesre száll[jon] át, és a letéteményes később ugyanolyan 
fajtájú és minőségű dolgot ugyanolyan mennyiségben köteles visszaadni, a kölcsönre vonatkozó 
szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, [azzal az eltéréssel,] hogy 
 
a) a visszaadás helyére és idejére a letét szabályai irányadóak, és 
 
b) [hogy] a letevő követelésébe csak a letéttel kapcsolatos ellenkövetelést lehet beszámítani.” 
 
 Indokolás a T/5949/66-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: Szövegpontosítás. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (317-2. sz. jav. - Ötödik.320.§(2)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 659. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV  320. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A szálloda felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a ven-
dég a szállodában kijelölt[,] vagy általában erre rendelt helyen, továbbá a szobájában helyezett el, 
vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tartha-
tott.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/317-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 660. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV  325. § (1) bekezdés felvezető szövege módosítását 
javasolják: 
 
„(1) A fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és hasonló intézmények, továbbá a ruhatárat üzem-
ben tartók felelősségére a szálloda felelősségének szabályait [a következő] azzal az eltérésse[kke]l 
kell alkalmazni, hogy:” 
 
 Indokolás a T/5949/66-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 661. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 326. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:326. § [A hitelszerződés] 
 
(1) Hitelszerződés alapján a hitelező díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben 
meghatározott feltételek megléte esetén a másik szerződő féllel kölcsönszerződést köt. 
 
(2) A hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a hitelszerződést, ha 
a) a szerződés megkötése után a [másik fél]hiteligénylő körülményeiben olyan lényeges változás 
következett be, amely miatt a szerződés teljesítése már nem várható el, vagy 
b) a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondásának lenne helye. 
(3) A [másik fél]hiteligénylő a hitelszerződést bármikor felmondhatja. 
(4) A hitelszerződés felmondása a szerződő felek külön megállapodása nélkül a már megkötött köl-
csönszerződéseket nem szünteti meg.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 656. (317-1. sz. jav. - Ötödik.315.§), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/318-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 662. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 327. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:327. § [A kölcsönszerződés] 
 
Kölcsönszerződés alapján a hitelező köteles az adósnak meghatározott pénzösszeget fizetni, az adós 
pedig köteles a szerződés szerinti későbbi időpontban ugyanakkora pénzösszeget és [a] annak a 
szerződésben kikötött mértékű kamat[o]át a hitelezőnek megfizetni.” 
 
 Indokolás a T/5949/318-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 663. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 330. § (1) bekezdés felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
„(1) A hitelező a kölcsönszerződést az adós súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal fel-
mondhatja [a kölcsönszerződést az adós súlyos szerződésszegése esetén], különösen ha” 

 
 
 Indokolás a T/5949/8-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 664. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 335. § módosítását javasolják: 
 
„5:335. § [A költségek arányos csökkentése előtörlesztés esetén] 
 
Ha a fogyasztó a kölcsönt a teljesítési idő előtt visszafizeti, jogosult a kölcsön felhasználásával ösz-
szefüggésben fizetendő költségeinek arányos csökkentésére. E rendelkezéstől a fogyasztó hátrányá-
ra érvényesen [a fogyasztó hátrányára] nem lehet eltérni.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (8-2. sz. jav. - Ötödik335.§), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/8-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 665. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 336. § módosítását javasolják: 
 
„5:336. § [A követelések érvényesítése harmadik személlyel szemben] 
 
Ha a hitelező a fogyasztóval szembeni követelését harmadik személyre ruházza át, a fogyasztó - 
lemondása ellenére is - érvényesítheti e harmadik személlyel szemben [érvényesítheti] azokat a ki-
fogásokat és beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket [is], amelyek a hitelezővel szemben az át-
ruházásról szóló érvényes értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.” 
 
 Indokolás a T/5949/8-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 666. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 339. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Bankszámlaszerződés alapján a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy az erre a célra nyi-
tott bankszámlán a vele szerződő fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló [látra szóló] pénzesz-
közöket kezeli, [és] nyilvántartja, és azok terhére a fizetési megbízásokat teljesíti. A bankszámla-
szerződés csak írásban érvényes.” 
 
 Indokolás a T/5949/8-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 667. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV VII. fejezetében a 340-347. § elhagyását 
javasolják: 
 

[VII. fejezet 
A lízingszerződés] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (8-1. sz. jav. - Ötödik330.§(1)felv.), pontjában fog-
laltakkal. 



- 299 - 

 
[5:340. § [A lízingszerződés]] 
 
[(1) A lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában levő, vagy a lízingbevevő által ki-
választott és a lízingbeadó által beszerzett dolgot, vagy a lízingbevevő által meghatározott fel-
tételeknek megfelelően előállított (előállíttatott) dolgot meghatározott időtartamra a lízingbe-
vevő használatába adja. A lízingbevevő köteles a dolgot átvenni és a lízingszerződés szerinti 
díjat megfizetni. 
(2) A lízingszerződés csak írásban érvényes.] 
 
... 
 
[5:347. § [A lízingszerződés szabályainak alkalmazása]] 
 
[(1) A lízingszerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a lízingbeadó vagyoni értékű 
jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja határozott időtartamra a lízingbevevő számára. 
(2) Lízingszerződésnek minősül az a szerződés is, amellyel a lízingbeadó a korábban lízingbe-
adás céljára beszerzett vagy előállított dolgot e fejezet rendelkezései szerint ismételten, a ko-
rábbi vagy más lízingbevevő – határozott időtartamra szóló – használatába adja.]” 
 
 Indokolás a T/5949/131. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 668. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 340. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/218-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 669. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 341. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/218-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 670. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 342. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/65-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
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 671. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 342. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/65-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 672. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 342. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A lízingbeadó 
a) a lízingbevevő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizheti a használatot, 
b) követelheti a [szerződésellenes] nem rendeltetésszerű vagy egyébként a szerződésnek nem [ren-
deltetésszerű] megfelelő használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának 
megtérítését[, 
c) abban az esetben, ha a nem rendeltetésszerű használat tovább folytatódik, vagy ha a dolgot 
fenyegető veszély súlyossága miatt a rendeltetésellenes használat megszüntetésének követelése 
nem vezetne eredményre, a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja].” 
 
 Indokolás a T/5949/218-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 673. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 345. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A lízingbevevő a díjat a szerződésben meghatározott időszakonként és módon előre köteles 
megfizetni.” 
 
 Indokolás a T/5949/218-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 674. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 345. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A [Harmadik személy részéről a] rendeltetésszerű használatnak harmadik személy részéről 
történő akadályozásával vagy korlátozásával kapcsolatos [bármilyen jogcímen teljesített pénz-
szolgáltatás, – így különösen] biztosítási összeg vagy kártérítés [– ] azt a felet illeti, amelyik a lí-
zingszerződés időtartama alatt a biztosítási díjat fizeti, vagy a dologban beálló kár viselésére egyéb-
ként köteles [a lízingszerződés időtartama alatt]. Ha[Amennyiben] a lízingszerződés szerint a 
biztosítási díj fizetése vagy a dologban beálló kár viselése a lízingbevevőt terheli [a biztosítási díj 
fizetése, a dologban beálló kár viselése], és a lízingbevevő részére fizetett biztosítási összeg vagy 
kártérítés a lízingbeadót illeti meg[;], a rendeltetésszerű használatnak harmadik személy részéről 
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történő akadályozása vagy korlátozása időtartamára a lízingbevevő nem köteles lízingdíjat fizetni, 
illetőleg csökkentett mértékű lízingdíjat fizet.” 
 
 Indokolás a T/5949/65-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 675. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 346. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/218-5. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 676. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 346. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A lízingszerződés azonnali hatályú felmondása esetén a lízingbevevő a dolgot a lízingszerző-
désből keletkezett követeléseinek kiegyenlítés[éig]e biztosítékául még annak használata nélkül sem 
tarthatja vissza.” 
 
 Indokolás a T/5949/318-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 677. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 347. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„5:347. § [[A lízingszerződés szabályainak alkalmazása]] 
 
[(1) A lízingszerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a lízingbeadó vagyoni értékű 
jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja határozott időtartamra a lízingbevevő számára. 
(2) Lízingszerződésnek minősül az a szerződés is, amellyel a lízingbeadó a korábban lízingbe-
adás céljára beszerzett vagy előállított dolgot e fejezet rendelkezései szerint ismételten, a ko-
rábbi vagy más lízingbevevő – határozott időtartamra szóló – használatába adja. 
 
[Az allízing] 
 
A lízingbeadó előzetes engedélyével a lízingbevevő a dolgot allízingbe adhatja. Ilyen esetben a lí-
zingbeadót a dolog használatával, és annak ellenőrzésével kapcsolatos jogok az allízingbe vevővel 
szemben is megilletik, az allízingbe adó pedig az allízingbe vevő magatartásáért a lízingbeadóval 
szemben a harmadik személy részére átengedett használatra vonatkozó szabályok szerint felel.” 
 
 Indokolás a T/5949/218-6. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 678. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV VIII. fejezetében a 348-349. § elhagyását 
javasolják: 
 

[VIII. fejezet 
A faktoring szerződés] 

 
[5:348. § [A faktoring szerződés tartalma]] 
 
[(1) Faktoring szerződés alapján a faktor vállalkozás díjazás ellenében arra vállal kötelezett-
séget, hogy a javára engedményezett követelést 
a) az engedményezőnek részben vagy egészben finanszírozza, továbbá 
b) nyilvántartja, érvényesíti, illetve behajtja, és az engedményező irányában elszámol. 
(2) Faktoring szerződés jön létre akkor is, ha annak keretében a faktor a követelés részére 
történő engedményezését követően csupán az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást 
nyújtja.] 
 
[5:349. § [A faktoring szerződésre alkalmazandó szabályok]] 
 
[A faktoring szerződés keretében történő engedményezésre az ellenérték fejében történő en-
gedményezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy 
a) az engedményezésről a kötelezettet írásban kell értesíteni; az írásbeli értesítés azonban alá-
írás hiányában is hatályos, ha azonosíthatóan megjelöli azt a személyt, aki azt küldte, vagy 
akinek nevében azt küldték, az engedményezett követelést (jövőbeli követelés esetén az erre 
történő utalást), továbbá a faktort, amelynek, vagy amelynek számlája javára a követelést tel-
jesíteni kell, 
b) ha a faktoring szerződés az engedményezőt megillető – a követelés teljesítését biztosító, já-
rulékos mellékkötelezettségekből eredő jogokon kívüli további – jogoknak a faktorra történő 
átszállásáról rendelkezik, e rendelkezés a kötelezettel szemben csak annyiban hatályos, 
amennyiben őt e jogok átszállásáról is írásban értesítették, 
c) a kötelezett a faktorral szemben nem számíthatja be az érvényes értesítéskor már fennállt 
jogalapon keletkezett azokat az ellenköveteléseket, amelyek a beszámítással érintett követelést 
követően jöttek létre.]” 
 
 Indokolás a T/5949/132. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 679. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 348. és 349. § helyébe és kiegészítését javasolják a következő új 
350-354. §  felvételével: 
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„[5:348. § [A faktoring szerződés tartalma]] 
 
[(1) Faktoring szerződés alapján a faktor vállalkozás díjazás ellenében arra vállal kötelezett-
séget, hogy a javára engedményezett követelést 
a) az engedményezőnek részben vagy egészben finanszírozza, továbbá 
b) nyilvántartja, érvényesíti, illetve behajtja, és az engedményező irányában elszámol. 
(2) Faktoring szerződés jön létre akkor is, ha annak keretében a faktor a követelés részére 
történő engedményezését követően csupán az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást 
nyújtja.] 
 
[5:349. § [A faktoring szerződésre alkalmazandó szabályok]] 
 
[A faktoring szerződés keretében történő engedményezésre az ellenérték fejében történő en-
gedményezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy 
a) az engedményezésről a kötelezettet írásban kell értesíteni; az írásbeli értesítés azonban alá-
írás hiányában is hatályos, ha azonosíthatóan megjelöli azt a személyt, aki azt küldte, vagy 
akinek nevében azt küldték, az engedményezett követelést (jövőbeli követelés esetén az erre 
történő utalást), továbbá a faktort, amelynek, vagy amelynek számlája javára a követelést tel-
jesíteni kell, 
b) ha a faktoring szerződés az engedményezőt megillető – a követelés teljesítését biztosító, já-
rulékos mellékkötelezettségekből eredő jogokon kívüli további – jogoknak a faktorra történő 
átszállásáról rendelkezik, e rendelkezés a kötelezettel szemben csak annyiban hatályos, 
amennyiben őt e jogok átszállásáról is írásban értesítették, 
c) a kötelezett a faktorral szemben nem számíthatja be az érvényes értesítéskor már fennállt 
jogalapon keletkezett azokat az ellenköveteléseket, amelyek a beszámítással érintett követelést 
követően jöttek létre.] 
 
5 :348. § [A faktoring szerződés] 
 
(1) Faktoring szerződés alapján a faktorvállalkozással (faktor) szerződő fél (jogosult) arra vállal kö-
telezettséget, hogy – egy vagy több kötelezettel szemben fennálló vagy jövőbeli – követelését rész-
ben vagy egészben a faktorra ruházza át, amely díjazás ellenében köteles 
a) az átruházott követelés fejében járó ellenértéket a jogosultnak részben vagy egészben megelőle-
gezni, vagy a követelés átruházására tekintettel a jogosultnak kölcsönt nyújtani, továbbá 
b) az átruházott követelést nyilvántartani, esedékessé válását követően érvényesíteni, illetve behaj-
tani, és a jogosult irányában elszámolni. 
(2) Faktoring szerződés az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtására irányuló kötele-
zettségvállalás nélkül is létrejöhet, ha a jogosult e szolgáltatásra nem tart igényt, vagy azt a felek 
meghatározott kötelezettel szemben fennálló követelések tekintetében kizárták. 
 
5:349. § [A faktoring szerződés érvényessége] 
 
(1) A faktoring szerződés csak írásban érvényes. 
(2) Semmis az olyan megállapodás, amely a követelésnek a faktorra történő átruházását kizárja. 
 
5:350. § [A faktoring keretszerződés] 
 
A faktoring szerződés meghatározhatja azt a keretösszeget is, amelynek erejéig a jogosult az egy 
vagy több szerződéses jogviszonyból származó követeléseit a faktorra ruházza, ebben az esetben a 
faktor a keretösszeg erejéig terjedő követelések fejében köteles az 5:348. §-ban foglalt szolgáltatá-
sok nyújtására (faktoring keretszerződés). 
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5:351. § [Helytállás a kötelezett teljesítéséért] 
 
(1) A jogosult a faktorral szemben kezesként felel a kötelezett teljesítéséért, kivéve, ha a (2) bekez-
dés szerint ezért a faktor vállalt felelősséget, vagy a jogosult a követelést kifejezetten bizonytalan 
követelésként ruházta át. 
(2) A faktor külön díj ellenében a jogosult irányában felelősséget vállalhat a kötelezett teljesítéséért, 
ide értve a követelés behajthatatlanná válásának esetét is (del credere-felelősség); a faktor e felelős-
sége azonban nem érinti a jogosultnak a jogszavatosság szabályai szerint fennálló helytállási kötele-
zettségét. 
 
5:352. § [A kötelezett értesítése és beszámítási jogának terjedelme] 
 
(1) Faktoring szerződés esetében a kötelezett írásbeli értesítése aláírás hiányában is hatályos, ha 
azonosíthatóan megjelöli azt a személyt, aki azt küldte, vagy akinek nevében azt küldték, az átruhá-
zott követelést (jövőbeli követelés esetén az erre történő utalást), továbbá a faktort, amelynek szám-
lájára a követelést teljesíteni kell. 
(2) Ha a faktoring szerződés a jogosultat megillető — a követelés teljesítését biztosító, járulékos 
mellékkötelezettségekből eredő jogokon kívüli további — jogoknak a faktorra történő átszállásáról 
rendelkezik, e rendelkezés a kötelezettel szemben csak annyiban hatályos, amennyiben őt e jogok 
átszállásáról is írásban értesítették. 
(3) Faktoring keretszerződés esetén a kötelezettel fennálló szerződéses viszonyában a jogosult úgy 
is rendelkezhet, hogy az e szerződéses viszonyból őt megillető követeléseket a kötelezett az átruhá-
zásról szóló külön értesítés nélkül a faktor javára teljesítse. 
(4) A kötelezett a faktorral szemben nem számíthatja be az érvényes értesítéskor már fennállt jog-
alapon keletkezett azokat az ellenköveteléseket, amelyek a beszámítással érintett követelést követő-
en jöttek létre. 
 
5:353. § [A faktoring szerződés megszűnése] 
 
(1) A faktoring szerződést 30 napos felmondási határidővel bármelyik fél felmondhatja, faktoring 
keretszerződés esetén a felmondás meghatározott kötelezettel szemben fennálló követelésekre is 
vonatkozhat. 
(2) A faktor a faktoring szerződést azonnali hatállyal felmondhatja mindazon esetben, amikor a köl-
csönszerződés — hitelező által történő — azonnali hatályú felmondásának volna helye, feltéve 
hogy az átruházott követelés fejében járó ellenértéket megelőlegezte, vagy arra tekintettel kölcsönt 
nyújtott. Faktoring keretszerződés esetén az azonnali hatályú felmondás a faktort meghatározott kö-
telezettel szemben fennálló követelések tekintetében is megilleti. 
 
5:354. § [Az engedményezés szabályainak alkalmazása] 
 
A követelésnek faktoring szerződés alapján való átruházására e fejezet eltérő rendelkezése hiányá-
ban az ellenérték fejében történő engedményezés szabályait kell alkalmazni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/194-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572. (194-2. sz. jav. - Ötödik168-174.§), pontjában fog-
laltakkal. 
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 680. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 348. § (1) be-
kezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Faktoring szerződés alapján a faktor vállalkozás díjazás ellenében arra vállal kötelezettséget, 
hogy a javára engedményezett követelést/ 
 
„b) nyilvántartja, érvényesíti[,] illetve behajtja, és azzal az engedményező irányában elszámol.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/318-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 681. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 349. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:349. § [A faktoring szerződésre alkalmazandó szabályok] 
 
A faktoring szerződés keretében történő engedményezésre az ellenérték fejében történő engedmé-
nyezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy 
a) az engedményezésről a kötelezettet írásban kell értesíteni; az írásbeli értesítés azonban aláírás hi-
ányában is hatályos, ha azonosíthatóan megjelöli azt a személyt, aki azt küldte[,] vagy akinek nevé-
ben azt küldték, az engedményezett követelést (jövőbeli követelés esetén az erre történő utalást is), 
továbbá a faktort, amelynek[, vagy amelynek számlája javára] a követelést teljesíteni kell, 
b) ha a faktoring szerződés az engedményezőt megillető – a követelés teljesítését biztosító, járulé-
kos mellékkötelezettségekből eredő jogokon kívüli további – jogoknak a faktorra történő átszállásá-
ról rendelkezik, e rendelkezés a kötelezettel szemben csak annyiban hatályos, amennyiben őt e jo-
gok átszállásáról is írásban értesítették, 
c) a kötelezett a faktorral szemben nem számíthatja be azokat - az érvényes értesítéskor már fennállt 
jogalapon keletkezett [azokat az]-  ellenköveteléseket, amelyek a beszámítással érintett követelést 
követően jöttek létre.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/318-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 681. (318-5. sz. jav. - Ötödik349.§), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 680. (318-4. sz. jav. - Ötödik348.§(1)b)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 682. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 354. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A jogosult köteles haladéktalanul tájékoztatni a kezest a kötelezett teljesítésének elmaradásá-
ról[,] illetve a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének módosításáról. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére.” 

 
 
 

 Indokolás a T/5949/319-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 683. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 357. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„5:357. § [A határozott időre vállalt kezesség] 
 
(1) Határozott időre vállalt készfizető kezesség esetében a határozott idő lejárta után a kezes szaba-
dul a kötelezettség alól, kivéve, ha a jogosult a biztosított követelés esedékessé válása után, de még 
a határozott idő lejárta előtt felszólította a teljesítésre.” 
 
 Indokolás a T/5949/319-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 684. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 358. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:358. § [A határozatlan időre vállalt kezesség felmondása] 
 
Ha a határozatlan időre vállalt kezesség a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló[,] vagy a jö-
vőben keletkező valamennyi kötelezettségét biztosítja, a kezes három hónapos felmondási idővel 
megszüntetheti a kezességi szerződést.” 
 
 Indokolás a T/5949/319-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 685. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 359. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: Szövegpontosítás. 
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„(3) A kezes teljesítését követően a jogosult köteles haladéktalanul átadni a kezesnek mindazokat az 
okiratokat[,] valamint megadni azt a tájékoztatást, amelyek a kezes kötelezettel szembeni igényér-
vényesítéséhez szükségesek.” 
 
 Indokolás a T/5949/319-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 686. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 361. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a jogosult lemond a követelést biztosító valamely jogról, a kezes szabadul annyiban, 
amennyiben a követelés átszállása következtében a követelést biztosító jog alapján kielégítést kap-
hatott volna.” 
 
 Indokolás a T/5949/319-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 687. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 366. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A garanciaszerződéssel a garantőr kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben arra, hogy ha a 
kötelezett nem teljesít, a jogosult fizetési felszólításának (lehívás) kézhezvétele, illetve a garancia-
vállaló nyilatkozatban meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén a jogosultnak fizetést fog 
teljesíteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/230. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 688. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 370. § (1) be-
kezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen él a lehívás jogával, 
a) a garantőr nem köteles fizetést teljesíteni[,] illetve a már teljesített fizetést visszakövetelheti,” 
 
 Indokolás a T/5949/319-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 689. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését ja-
vasolja a következő új IV. fejezetben 373. § -381. §  felvételével: 
 

„IV. fejezet 
Zálogszerződés 

 
5:373. § [A zálogszerződés] 
 
A zálogszerződés alapján a zálogkötelezett a zálogtárgy zálogjoggal való megterhelésének valamint 
– a szerződésben meghatározott feltételtől függően – a zálogtárgy értékesítésének és a befolyt vétel-
árból a zálogkötelezettség kielégítésének tűrésére köteles. 
 
5:374. § [A zálogszerződés alakja] 
 
(1) A zálogszerződés csak írásban érvényes. 
(2) Az önálló zálogjogot vagy vagyont terhelő zálogjogot alapító szerződés érvényességéhez annak 
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglalása szükséges. 
(3) Az alakiság megsértésével kötött kézizálog-szerződés a teljesítéssel érvényessé válik. 
 
5:375 .§ [A zálogszerződés tartalma] 
 
(1) A zálogszerződésben meg kell határozni a zálogtárgyat, a zálogjogosultat,a zálogkötelezettet, a 
zálogkövetelést és a zálogkövetelés érvényesítésének feltételét. 
(2) Önálló zálogjogot alapító szerződésben meg kell határozni a szerződés felmondásának okait is. 
(3) Kézizálogjogot alapító szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a dolog, pénz, értékpapír a zá-
logjogosult vagy zálogtartó birtokába kerül-e, a birtokátruházás módjáról, illetve – szükség szerint – 
a zálogtartó személyéről, díjazásáról, a zálogtárgy zálogjogosult részére való kiadásának feltételei-
ről. 
 
5:376. §  [A zálogjogosult] 
 
Követelést biztosító zálogjog esetén a zálogjogosult személye a biztosított követelés jogosultjára 
utalással is meghatározható. 
 
5:377.§ [A zálogkövetelés] 
 
(1) A zálogkövetelés a zálogszerződésben meghatározható: 
a) határozott pénzösszegben; 
b) meghatározott szolgáltatás pénzbeni egyenértékeként; 
c) meghatározott jogviszonyból származó egy vagy több követelésre utalással. 
(2) Ha a zálogkövetelést a zálogszerződésben idegen pénznemben kifejezett, határozott pénzösz-
szegben jelölik meg, az elszámolás során a zálogtárgy értékesítésének helyén és idején érvényben 
lévő árfolyamot kell alapul venni. 
(3) Ha a zálogkövetelést meghatározott szolgáltatás pénzbeni egyenértékeként határozzák meg, a 
zálogszerződésben rendelkezni kell az egyenérték meghatározásának módjáról. Ha a szolgáltatásnak 
hatósági ára, hivatalos árfolyama illetve tőzsdén vagy más szabályozott piacon kialakult ára van, az 
egyenérték erre utalással is megadható. 
 
5:378. § [A zálogkövetelés érvényesítésének feltétele] 
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(1) Követelést biztosító zálogjog esetén a zálogkövetelés érvényesítésének feltétele a biztosított kö-
vetelés teljesítésének elmaradásra utalással is meghatározható. 
(2) Önálló zálogjog alapítása esetén meg kell határozni azokat az okokat, amelyek bekövetkezése 
esetén a zálogjogosult a zálogszerződés felmondására jogosult, és a felmondási időt. A felmondási 
idő harminc napnál rövidebb nem lehet. 
(3) Az önálló zálogjogot alapító szerződést a zálogkötelezett tizenöt napos felmondási idővel bár-
mikor, indokolás nélkül felmondhatja. A zálogkötelezett felmondási jogát korlátozó kikötés sem-
mis. 
 

A fogyasztói zálogszerződésre vonatkozó különös szabályok 
 
5:379. § [Fogyasztói zálogszerződés] 
 
(1) Fogyasztói zálogszerződésnek minősül a zálogszerződés, ha 
a) a zálogkötelezett természetes személy, 
b) a zálogtárgy elsősorban a zálogkötelezett gazdasági tevékenysége vagy önálló foglalkozása köré-
be nem tartozó célra használatos és 
c) a zálogjoggal biztosított követelés olyan szerződés alapján áll fenn, amelyet a zálogjoggal bizto-
sított követelés kötelezettje gazdasági tevékenysége vagy önálló foglalkozása körébe nem tartozó 
célból kötött. 
(2) A fogyasztói zálogszerződésben a zálogtárgyat egyedileg kell meghatározni, továbbá meg kell 
határozni azt az összeget (keret), amelynek erejéig a zálogjogosult kielégítést kereshet a zálogtárgy-
ból. 
(3) Fogyasztói zálogszerződés alapján nem jön létre zálogjog olyan zálogtárgyon, amely felett a zá-
logkötelezettnek a zálogszerződés megkötésekor nincs rendelkezési joga, kivéve, ha a zálogjoggal 
biztosított követelés abból a szerződésből származik, amely lehetővé teszi a rendelkezési jog meg-
szerzését. 
 
5:380. §  [A kielégítési jog gyakorlása fogyasztói zálogszerződés esetében] 
 
(1) Fogyasztói zálogszerződés alapján létrejött zálogjog esetében a zálogjogosult 
a) csak nyilvános értékesítés (pályázat, árverés) formájában értékesítheti a zálogtárgyat, kivéve, ha 
a felek a kielégítési jog megnyílta után írásban eltérő értékesítési módban állapodtak meg, 
b) nem szerezheti meg a biztosított követelés kielégítése fejében a zálogtárgy tulajdonjogát. 
(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés pénzt bankszámla-követelést pénzpiaci eszközt vagy nyilvá-
nosan jegyzett piaci árral vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható 
árral rendelkező értékpapírt terhelő kézizálogjog esetében. 
 
5:381. § [A zálogjog érvényesítésének átvételéhez való jog] 
 
(1) Az a zálogjogosult, akit a zálogjogok közötti rangsor alapján kielégítési elsőbbség illet meg a 
zálogjog érvényesítését megkezdő zálogjogosulttal szemben, a zálogtárgy értékesítéséig, a zálog-
tárgy tulajdonjogának a zálogjogosult által történő megszerzéséig, vagy az elzálogosított követelés 
érvényesítéséig - a zálogjogot érvényesítő zálogjogosultnak címzett írásbeli nyilatkozattal - bármi-
kor átveheti a zálogjog érvényesítését, amennyiben megtéríti az érvényesítést megkezdő zálogjogo-
sult már felmerült költségeit. 
(2) Ha a zálogjogot érvényesítő zálogjogosult a kielégítési elsőbbséggel rendelkező zálogjogosulttól 
az érvényesítés átvételére irányuló nyilatkozatot kap, köteles az addig megtett lépésekről és a már 
felmerült költségekről megfelelő tájékoztatást adni a kielégítési elsőbbséggel rendelkező zálogjogo-
sult részére.” 
 
 Indokolás a T/5949/298-3. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 690. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 373. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A tulajdonos a pénzfizetésre vonatkozó kötelezettségvállalása biztosítékaként vételi jogot en-
gedhet a dolgon a jogosult számára arra az esetre, ha nem[,] vagy nem szerződésszerűen teljesít.” 
 
 Indokolás a T/5949/319-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 691. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 373. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) Semmis az a megállapodás, amely a (3) bekezdésben foglaltak teljesítése alól a jogosultat rész-
ben vagy egészben [a jogosultat] mentesíti.” 
 
 Indokolás a T/5949/74. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 692. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 374. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:374. § [A biztosítási szerződés fogalma] 
 
Biztosítási szerződés alapján a biztosító a szerződésben meghatározott [biztosítási kockázat viselé-
sére és a] feltétel  (biztosítási esemény[nek a kockázatviselés kezdő időpontja utáni bekövetke-
zése]) - a szerződésben meghatározott időtartamon (biztosítási időszak) belüli - teljesülése esetén a 
szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésére, a szerződő fél[,] illetve a biztosított pedig díj 
fizetésére kötelezi magát.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 693. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 376. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(1) Biztosítási szerződést csak az köthet, aki valamely vagyoni[,] vagy személyhez fűződő jogvi-
szony alapján a biztosítási esemény elkerülésében – életkor elérésére, születésre[,] vagy házasság-
kötésre szóló életbiztosítás esetében a biztosítási esemény bekövetkezésében – érdekelt, vagy aki a 
szerződést az érdekelt személy javára köti meg. Az e rendelkezés ellenére megkötött kárbiztosítási 
és csoportos összegbiztosítási szerződés semmis.” 

 
 
 

 Indokolás a T/5949/320-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 694. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 376. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) Összegbiztosítás esetén egyébként a szerződés létrejöttéhez és módosításához – ha a szerződést 
nem ő köti meg – a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. Ha a biztosított kiskorú, és a szer-
ződést nem a törvényes képviseletet gyakorló szülője köti meg, a szerződés érvényességéhez a 
gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A biztosított hozzájárulása nélkül kötött biztosítási szerződés-
nek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis; ilyen esetben kedvezményezettnek a 
biztosítottat, [vagy] illetve örökösét kell tekinteni, aki azonban az ennek folytán neki járó biztosítási 
összegből a szerződő félnek a szerződésre fordított költségeit– beleértve a kifizetett biztosítási díja-
kat – köteles megtéríteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/81-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 695. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 377. § módosítását javasolják: 
 
„5:377. § [A biztosított személyek és vagyontárgyak csoportos biztosítás esetén] 
 
Abban az esetben, ha a szerződésben a biztosított személyeket valamely csoporthoz történő tartozá-
suk alapján, vagy a biztosított vagyontárgyakat valamely csoportképző ismérv szerint határozták 
meg, azokat a személyeket, vagyontárgyakat kell biztosítottaknak tekinteni, akik, illetve amelyek a 
biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a csoporthoz tartoztak, [vagy] illetve a cso-
portképző ismérvvel rendelkeztek.” 
 
 Indokolás a T/5949/81-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: Szövegpontosítás. 
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 696. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 379. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:379. § [Az általános szerződési feltételek módosulása] 
 
(1) Az általános szerződési feltételek tartalmazhatnak olyan rendelkezést, amely szerint [a felek 
megállapodhatnak abban, hogy]a biztosító jogosult a szerződés fennállása alatt az általános bizto-
sítási feltételeket a következő biztosítási időszak első napjától kezdődő hatállyal egyoldalú nyilat-
kozattal módos[ulhatnak]ítani. A kikötés érvényességének feltétele a (2)-(3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések megvalósulása. 
(2) A biztosító az (1) bekezdés szerinti módos[ul]ításról, a változások pontos megjelölése mellett, a 
(3) bekezdésben meghatározott következményekre történő figyelmeztetéssel egyidejűleg a követke-
ző biztosítási időszak kezdete előtt legalább hatvan nappal köteles a szerződő felet írásban értesíte-
ni. Az előírt figyelmezetés elmaradása esetén a szerződés az eredeti tartalommal marad hatályban. 
(3) Ha a szerződő fél a módosítást nem fogadja el, az arról szóló értesítést követően – a biztosítási 
időszak végére (utolsó napjára) legalább harminc nappal azt megelőzően – a szerződést írásban 
felmondhatja. Ha a szerződő fél nem él a felmondási jogával, a szerződés a biztosító által közölt 
módosítás szerint marad hatályban.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 697. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 381. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Ha a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító 
csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetőségét az ajánlati lapon figyelemfelhívásra 
alkalmas módon megjelölte, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körül-
ményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához[,] vagy elutasításához a kockázat egyedi 
elbírálására van szükség.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 698. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 382. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az előzetes fedezetvállalásban meg kell határozni a biztosító által vállalt biztosítási kockázato-
kat, és a felek megállapodhatnak az előzetes fedezetvállalás időszakára járó biztosítási díj összegé-
ről. Az előzetes fedezetvállalás a biztosítási szerződés megkötéséig[,] vagy az ajánlat visszautasítá-
sáig, de legfeljebb kilencven napig érvényes.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-8. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 699. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 383. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:383. § [A biztosítási kockázat jelentős növekedése] 
 
(1) Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülmé-
nyekről, vagy ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele és 
ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős megnövekedését eredményezik, a tudomásszer-
zéstől számított tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy a szer-
ződést harminc napos határidővel írásban felmondhatja. 
(2) Ha a biztosított[,] illetve a szerződő fél a módosító javaslatot nem fogadja el[,] vagy arra tizenöt 
napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon 
megszűnik. Erre a következményre a szerződő fél figyelmét a módosító javaslat megtételekor fel 
kell hívni. 
(3) Ha a biztosítási szerződés egyidejűleg több egyedileg meghatározott vagyontárgyra, több va-
gyoncsoportra[,] vagy több személyre vonatkozik és a biztosítási kockázat jelentős megnövekedése 
ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító az (1)-(2) bekezdésekben megha-
tározott jogait a többi vagyontárgy, vagyoncsoport[, vagy]illetve személy esetében nem gyakorol-
hatja. 
(4) A biztosító az (1)-(2) bekezdések szerint javasolhatja a szerződés megfelelő módosítását[,] vagy 
azt felmondhatja azon biztosítási kockázatokra, amelyekre viszontbiztosítási fedezete a szerződés-
kötést követően az érdekkörén kívül eső okból lényegesen csökkent[,] vagy megszűnt és emiatt e 
kockázatok további vállalására nem képes.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 700. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 384. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti, a bizto-
sítási esemény bekövetkezéséig, [vagy] illetve a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a 
szerződő felet terheli.” 
 
 Indokolás a T/5949/81-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 



- 314 - 

 701. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 384. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a biztosítási szerződést nem a biztosított, hanem az ő javára harmadik személy köti, a bizto-
sítási esemény bekövetkezéséig[, vagy]illetve a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a 
szerződő felet terheli.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 702. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 385. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és ezzel a biztosítási szerződés is megszűnik, a biztosí-
tó a biztosítási időszakra járó díj megfizetését követelheti, kivéve, ha a szerződésben meghatározott 
biztosítási időszak egy évnél rövidebb.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 703. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 386. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:386. § [A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei] 
 
(1) Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetik meg, a biztosító – a következményekre történő fi-
gyelmeztetés mellett – a szerződő felet a teljesítésre a felszólítás elküldésétől számított harmincna-
pos póthatáridővel írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékes-
ség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést bírósági úton ér-
vényesíti. A fentiek elmaradása esetén a biztosítási szerződés díjfizetés hiányában a biztosítási idő-
szak végén megszűnik. 
(2) Abban az esetben, ha a biztosítási szerződés az (1) bekezdésben írt módon, a folytatólagos díj 
meg nem fizetése következtében szűnt meg, a biztosított[,] illetve a szerződő fél a megszűnés napjá-
tól számított százhúsz napon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A 
biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint a jövőre nézve helyreállíthat-
ja, feltéve, hogy a szerződés megszűnéséig esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 704. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 387. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/81-4. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 705. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 388. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:388. § [A fél közlési kötelezettsége] 
 
A biztosított[,] illetve a szerződő fél a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempont-
jából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy megfelelő 
gondosság mellett ismernie kellett. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfe-
lelő válaszokkal a fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása 
önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 706. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 389. § módosítását javasolják: 
 
„5:389. § [A fél változás-bejelentési kötelezettsége] 
 
A biztosított és a szerződő fél a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását a 
szerződésben[, vagy az általános szerződési feltételekben] megállapított határidőn belül köteles a 
biztosítónak írásban bejelenteni. Lényeges körülménynek minősül a szerződő fél (biztosított) lak-
címének megváltozása is.” 
 
 Indokolás a T/5949/82. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Alkot-
mányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 707. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 390. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:390. § [A közlési és a változás-bejelentési kötelezettség szabályai] 
 
A közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a 
biztosítottat; egyikük sem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bár-
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melyikük elmulasztott a biztosítóval közölni vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a 
közlésre[,] vagy bejelentésre köteles lett volna.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 708. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 391. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:391. § [A közlési és a változás-bejelentési kötelezettség megszegésének következményei] 
 
(1) A közlésre[, vagy] és a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biz-
tosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha szerződő fél illetve a biztosított bizonyítj[ák]a, hogy az 
elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító szerződéskötéskor ismerte[,] vagy az nem 
hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 
(2) Ha a biztosítási szerződés egyidejűleg több egyedileg meghatározott vagyontárgyra, vagyoncso-
portra[,] vagy több személyre vonatkozik és a közlésre[, vagy]és a változás bejelentésére irányuló 
kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlés-
re[, vagy]és a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy, [ille-
tőleg] vagyoncsoport vagy személy esetében nem hivatkozhat.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 709. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 392. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A biztosítási esemény bekövetkezését a szerződésben megállapított határidőben a biztosítónak 
be kell jelenteni, a szükséges felvilágosítást meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és [a] 
felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 710. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 393. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/81-5. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
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 711. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 393. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/81-5. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 712. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 395. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a szerződő fél fogyasztó, a szerződés csak a biztosított[,] illetve a szerződő fél javára térhet 
el a biztosító ráutaló magatartásával történő szerződéskötésre, a díjfizetés elmaradásának követ-
kezményeire, a biztosított és a károsult egyezségére, a jelen címnek a szerződés megszűnése esetén 
fennálló díjfizetési kötelezettségre, a fedezetfeltöltésre, a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezett-
ségre, a biztosítási esemény előidézésére, [továbbá] a törvényi engedményre[,] valamint az élet-, 
baleset- és betegségbiztosításra vonatkozó rendelkezésektől.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-20. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 713. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 401. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) E jogkövetkezményt a biztosító abban az esetben alkalmazhatja, ha arra legkésőbb a szolgálta-
tás teljesítésével egyidejűleg írásban a biztosított[,] illetve a szerződő fél figyelmét felhívta és a fe-
dezetfeltöltés díját közölte.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-21. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 714. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 402. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:402. § [A biztosító teljesítése] 
 
(1) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító a szerződésben - a teljesítés előkészítéséhez 
szükséges időre tekintettel - megállapított határidőn belül köteles szolgáltatását teljesíteni. 
(2) Abban az esetben, ha a biztosító a kockázatot [fakultatív]választható viszontbiztosítás kereté-
ben túlnyomórészt viszontbiztosításba adja, az (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül érvényes 
az a megállapodás, hogy a teljesítésre a viszontbiztosító (a vezető viszontbiztosító) állásfoglalását 
követően és pénzügyi teljesítésétől függően kerülhet csak sor. 
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(3) Érvényes az a megállapodás, amelynek alapján a biztosított biztosítási szolgáltatás iránt a bizto-
sító viszontbiztosítójával szemben közvetlenül igényt érvényesíthet.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-22. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 715. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 403. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A biztosított a kár megelőzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást 
köteles tanúsítani[,] abban az esetben is, ha a biztosítási szerződés szabályozza a biztosítottnak a 
kármegelőzés érdekében tanúsítandó magatartását, teendőit, ide értve a kár megelőzését vagy korlá-
tozását célzó eszközöket, berendezéseket, eljárásokat[,] valamint szakképzettségi követelményeket 
is.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-23. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 716. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 403. § (5) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) A biztosító annyiban mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a 
biztosított[,] vagy valamely vele egy tekintet alá eső személy a kármegelőzési kötelezettségének 
nem tett eleget, és a biztosítási esemény ezzel [oksági]okozati összefüggésben következett be, vagy 
kárenyhítési kötelezettségének elmulasztása a bekövetkezett kárt növelte. E jogkövetkezmény 
azonban csak a biztosított[,] vagy a vele egy tekintet alá eső személyek szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartása esetén alkalmazható. A biztosítottal egy tekintet alá eső személy a szerződő 
fél, annak vezető beosztású vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére felhatalmazott munkavállaló-
ja, megbízottja, továbbá a biztosított vállalkozás vezető tisztségviselője vagy a biztosított vagyon-
tárgy kezelésére felhatalmazott tagja.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-24. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 717. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 404. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:404. § [Mentesülés károkozás esetén] 
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A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a kárt szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásával a biztosított[,] vagy valamely vele egy tekintet alá eső személy jogellene-
sen maga okozta. [E jogkövetkezmény azonban csak a biztosított, a vele egy tekintet alá eső 
személyek szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén alkalmazható.]” 
 
 Indokolás a T/5949/320-25. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 718. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 406. § módosítását javasolják: 
 
„5:406. § [Az érdekmúlás] 
 
(1) A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazandók, ha az ér-
dekmúlás kizárólag vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye és a vagyontárgy más 
jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt. 
 
[(2) ]Ebben az esetben a tulajdonjoggal együtt a biztosítási védelem is átszáll és a tulajdonjog át-
szállásának időpontjában esedékes biztosítási díjakért a korábbi és az új tulajdonos egyetemlegesen 
felelős. 
 
[(3)](2) A szerződést bármelyik fél a tulajdonváltozást, [vagy] illetve az arról való tudomásszerzést 
követő harminc napon belül írásban, harmincnapos határidővel felmondhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/83. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 719. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 409. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:409. § [Törvényi engedmény kárbiztosítás esetén] 
 
(1) Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, [azt követően, őt illetik meg]átszállnak rá azok a 
jogok, amelyek a biztosítottat illették meg harmadik személlyel szemben (törvényi engedmény). 
(2) A biztosított illetve a szerződő fél köteles a biztosítót a törvényi engedmény alapján megillető 
jogának érvényesítéséhez [a biztosított, illetve a szerződő fél köteles – nyilatkozatok tételével, 
okiratok átadásával – támogatni]szükséges okiratokat átadni illetve nyilatkozatokat megtenni. 
(3) A biztosító a törvényi engedmény alapján megillető jogát csak akkor érvényesítheti a biztosítot-
tal közös háztartásban élő[,] vagy olyan személlyel szemben, akinek magatartásáért a biztosított a 
törvény alapján felelős, ha ezt a személyt a kár okozásáért szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
terheli. 
(4) Ha a biztosítóra a kár megtérítésére irányuló jog csak részben száll át, és a biztosító a kárért fe-
lelős személy ellen keresetet indít, a biztosított kérésére köteles az ő igényét is érvényesíteni. A biz-
tosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől függővé teheti.(5) Ha a meg-
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térült összeg nem fedezi a biztosító és a biztosított együttes követelését, a biztosított élvez elsőbb-
séget.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-27. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 720. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 415. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak fizetheti meg. A biztosított csak 
akkor követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez [fizessen]teljesítsen, ha a károsult követelését ő 
egyenlítette ki.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-28. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 721. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 417. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a bizto-
sító tudomásul vette, a biztosított bírósági elmarasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben 
részt vett, a biztosított képviseletéről gondoskodott[,] vagy ezekről lemondott.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-29. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 722. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 418. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:418. § [Törvényi engedmény felelősségbiztosítás esetén] 
 
A biztosítót a kár megtérítését követően törvényi engedmény illeti meg. A kifizetett kárt a biztosí-
tottól is visszakövetelheti. E jogait a biztosító csak akkor érvényesítheti a biztosítottal, a vele közös 
háztartásban élő[,] vagy olyan személlyel szemben, akinek magatartásáért a biztosított törvény alap-
ján felelős, ha ezt a személyt a kár okozásáért szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-30. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 723. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 419. § felvezető 
szövege módosítását javasolja: 
 
„Életbiztosítási szerződés alapján a biztosító természetes személy halála, meghatározott életkor, 
vagy időpont elérése, esemény bekövetkezése esetére a szerződésben meghatározott biztosítási ösz-
szeg kifizetésére, járadék élethosszig tartó[,] vagy időszakos folyósítására vállal kötelezettséget. Az 
életbiztosítás lehet különösen:” 
 
 Indokolás a T/5949/320-31. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 724. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 420. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A szerződő fél a biztosítotthoz[,] vagy a kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kö-
telezettséget vállalhat arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan hatályban tartja (visz-
szavonhatatlan kedvezményezett-jelölés). Ebben az esetben a kedvezményezett kijelölését nem le-
het visszavonni vagy megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek részére a kötelezett-
ségvállalást tették. A visszavonhatatlan kedvezményezett-jelölésről a biztosítót is tájékoztatni kell.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-32. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 725. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 421. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A biztosított a szerződés megkötéséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. 
Csoportos életbiztosítási szerződés ettől eltérően is rendelkezhet. A visszavonás következtében a 
szerződés a biztosítási időszak végével megszűnik, kivéve, ha a biztosított a szerződő fél írásbeli 
hozzájárulásával a szerződésbe belép.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-33. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 726. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 422. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(1) A biztosított a szerződő fél írásbeli hozzájárulásával a szerződésbe bármikor beléphet; a belé-
péshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. Csoportos biztosítási szerződés a biztosított belé-
pési jogát korlátozhatja[,] vagy annak gyakorlását feltételhez kötheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-34. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 727. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 423. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:423. § [Többszörös biztosítás életbiztosítás esetén] 
 
A felek azonos biztosítási érdekre és azonos biztosítási kockázatokra több életbiztosítást is köthet-
nek érvényesen.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-35. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 728. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 424. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:424. § [A díjfizetés elmulasztásának következménye életbiztosítás esetén] 
 
(1) A teljes biztosítási időszakra járó díjat a biztosító az első évben bírósági úton érvényesítheti; ezt 
követően csak akkor élhet e jogával, ha abban az évben a biztosított[,] illetve a szerződő fél a díjfi-
zetést már megkezdte, vagy a felek díjfizetésre halasztásban állapodtak meg. 
(2) A díjfizetés elmulasztása esetén a maradékjogot tartalmazó életbiztosítási szerződés megfelelően 
csökkentett biztosítási összeggel marad fenn (díjmentesítés). A biztosított[,] illetve a szerződő fél 
azonban e jogkövetkezmény helyett választhatja a szerződés rendes felmondását. 
(3) Nem lehet díjmentesíteni a szerződést, ha visszavásárlási összeg a szerződő díjmentesítési ké-
relmének időpontjában még nem keletkezett[,]; ebben az esetben a szerződés kifizetés nélkül szűnik 
meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-36. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 729. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 427. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(3) A szerződés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg, és a biztosító nem a visszavásár-
lási összeget, hanem a díjtartalékot köteles visszatéríteni, ha a biztosított szándékosan elkövetett sú-
lyos bűncselekmény folytán vagy azzal összefüggésben[,] vagy a szerződéskötéstől számított két 
éven belül elkövetett öngyilkosság következtében halt meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 730. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 429. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Csoportos életbiztosítás esetén a biztosítottak meghatározása valamely szervezethez való tarto-
zásuk[,] vagy a közöttük és a szerződő fél között fennálló jogviszony alapján történik, a biztosító 
ugyanakkor a kockázatot a csoport és nem az egyes biztosítottak szempontjából vizsgálja és vállalja 
el.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 731. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 430. § (1) be-
kezdés e) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) A balesetbiztosításra az életbiztosítás szabályait kell alkalmazni a következő kérdésekben:/ 
 
„e) a biztosító mentesülésére, ha a biztosítási eseményt, különösen a biztosított halálát, a biztosítási 
összegre jogosult okozta.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 732. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 431. § (2) be-
kezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Abban az esetben, ha a betegségbiztosítást a kárbiztosítás szabályai szerint kötötték, a II. fejezet 
rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:/ 
 
„c) a törvényi engedmény alapján igényérvényesítésnek a szerződő féllel szemben is helye van, ha a 
biztosítási esemény bekövetkezéséért a szerződő fél[,] mint a biztosított munkáltatója felelős.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-39. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 733. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 432. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:432. § [Túlbiztosítás betegségbiztosítás esetén] 
 
Abban az esetben, ha a betegségbiztosítást az összegbiztosítás szabályai szerint kötötték, az életbiz-
tosításra irányadó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni,hogy a túlbiztosítási tilalom 
annyiban nem érvényesül, hogy a felek azonos biztosítási érdekre és azonos biztosítási kockázatok-
ra az összegbiztosítás szabályai szerint köthetnek több betegségbiztosítást is [köthetnek] érvénye-
sen[ az összegbiztosítás szabályai szerint].” 
 
 Indokolás a T/5949/320-40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, az Alkot-
mányügyi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 734. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 433. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A felek a biztosítási szerződés közös szabályainál meghatározott várakozási időnél hosszabb, 
de legfeljebb hároméves várakozási időben csak ápolási szolgáltatásra irányuló biztosítás eseté-
ben[,] vagy akkor állapodhatnak meg, ha a biztosítottnak a várakozási idő kikötésére okot adó 
egészségi állapota a szerződéskötéskor mindkét fél által ismert volt.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 735. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 434. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A betegségbiztosításban nem alkalmazhatók a biztosítási kockázat jelentős növekedésére vo-
natkozó szabályok. A felek azonban a szerződésben megállapodhatnak abban, hogy a biztosított 
egészségi állapotának a biztosítási szolgáltatás tartós igénybevételét eredményező megromlása ese-
tén a biztosító arányos pótdíj érvényesítésére[,] vagy a szolgáltatás időbeli korlátozására jogosult.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 736. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 434. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Abban az esetben, ha nem a biztosított körülményeiben, hanem a veszélyközösséget érintően a 
megállapodás szerinti díj számítási alapjaihoz viszonyítva következtek be előre nem látható, [nem 
átmeneti]tartós változások, a biztosító jogosult a megállapodás szerinti díj újbóli megállapítására.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 737. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 434. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A díjnak a módosított [kalkulációs]számítási alapoknak megfelelő újbóli meghatározása szük-
séges és indokolt, ha [a biztosítási szolgáltatás tartós teljesíthetőségét biztosítja, feltéve, hogy] 
független szakértő a [kalkulációs]számítási alapokat és a (3) bekezdés szerinti feltételeket felül-
vizsgálja és igazolja.” 
 
 Indokolás a T/5949/320-43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 738. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 440. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:440. § [A polgári jogi társasági szerződés] 
 
(1) [Szerződéssel]A polgári jogi társaságot alapító szerződésben (továbbiakban: társasági szerződés 
a felek [egymás irányában] arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság tagjaiként - gazdasági 
tevékenységet is igénylő közös céljuk elérése érdekében - együttműködnek, a közös cél megvalósí-
tásához szükséges mértékben vagyoni hozzájárulást teljesítenek[,] és tevékenységük kockázatát kö-
zösen viselik. 
(2) Polgári jogi társaságot a felek közös gazdasági érdekeik előmozdítására és az erre irányuló tevé-
kenységük összehangolására[,] vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak. 
(3) A polgári jogi társaság[i szerződés alapján] nem [jön létre] jogalany[, az üzletszerű gazdasági 
tevékenység folytatására kötött polgári jogi társasági szerződés semmis], a harmadik személlyel 
kötött szerződés alapján közvetlenül a polgári jogi társaság tagjai válnak egyetemlegesen jogosulttá 
illetve kötelezetté. A tagok felelőssége harmadik személyekkel szembeni egyetemleges, egymás kö-
zött a társasági szerződésben meghatározott arányban oszlik meg. A társasági szerződés ettől eltérő 
rendelkezése semmis. 
(4) A polgári jogi társasági szerződés csak írásban érvényes.” 
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 Indokolás a T/5949/322-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 739. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 441. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:441. § [A vagyoni hozzájárulás] 
 
(1) A [felek]A társasági szerződésben meg kell határozni a tagok által teljesítendő vagyoni hozzájá-
rulás mértékét és módját. Ha a társasági szerződés a vagyoni hozzájárulás mértékéről nem rendelke-
zik, a tagok,  fejenként egyenlő [mértékben teljesítenek] értékű vagyoni hozzájárulás[t] teljesítésé-
re kötelesek. 
(2) A vagyoni hozzájárulásként bármely, a közös cél elérését szolgáló, vagyoni értékkel bíró szol-
gáltatás — különösen pénzszolgáltatás, [állhat dolgok]dolog közös tulajdonba vagy közös haszná-
latba adás[ából]a, más vagyoni értékű jog vagy követelés alapítása illetve átruházása valamint 
[bármilyen egyéb szolgáltatásból, így különösen] személyes munkavégzés[ből] - teljesítése ki-
köthető. 
(3) A nem pénzben nyújtott hozzájárulás[okat] értékét a társasági szerződésben meghatározott mó-
don a szerződő felek maguk [értékelik, és ennek alapján megállapítják a hozzájárulások egy-
máshoz viszonyított arányát] állapítják meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 740. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 442. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:442. § [A vagyoni hozzájárulásként teljesített dologszolgáltatás[ának módja]] 
 
(1) [A hozzájárulásként adott]Ha a társasági szerződés vagyoni hozzájárulásként dologszolgálta-
tást ír elő, de nem határozza meg, hogy a tagot dolog közös tulajdonba, vagy közös használatba 
adása terheli-e, az elhasználható dolgok közös tulajdonba, az el nem használható dolgok közös 
használatba kerülnek. 
(2) A társaság fennállta alatt a társaság alapításával és működésével összefüggésben a közös tulaj-
donba került dolog tulajdoni hányadával a [fél]tagok önállóan nem rendelkezhetnek, és arra vonat-
kozóan a közös tulajdon megszüntetését sem kérhetik. [A felek e]E rendelkezéstől a társasági szer-
ződésben érvényesen eltérni nem [térhetnek el]lehet.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 741. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 443. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:443. § [Igényérvényesítés a szerződő féllel szemben] 
 
Ha valamelyik [szerződő fél]tag nem [szolgáltatja]teljesíti a szerződésben vállalt hozzájárulást, 
bármelyik [fél]tag követelheti tőle a szerződésszerű teljesítést. Ezt a jogot érvényesen nem lehet ki-
zárni.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 742. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 444. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:444. § [A nyereségből való részesedés és a veszteség viselése] 
 
[(1) A harmadik személlyel kötött szerződés alapján a polgári jogi társasági szerződés szerző-
dő felei válnak közvetlenül jogosulttá és kötelezetté. A szerződő felek harmadik személyekkel 
szembeni felelőssége egyetemleges. A szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis. 
(2)] [A szerződő felek]A társasági szerződésben meg kell határozni az egyes tagok nyereségből il-
letve veszteségből való részesedésének arányát. Ha a társasági szerződés erről kifejezetten nem ren-
delkezik, a tagok a nyereségből egyenlő [mértékben]arányban részesednek[,]és a vesztesége[s]t 
egyenlő [mértékben]arányban viselik[;], a működés során szerzett, közös tulajdonba került dolgok 
tulajdoni hányada egyenlő. Semmis a felek azon rendelkezése, amely valamely szerződő felet a 
nyereségből való részesedésből teljesen kizár vagy a veszteség viselése alól teljesen mentesít.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 743. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 445. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:445. § [A polgári jogi társaság ügyeinek vitele] 
 
(1) A [szerződésből eredő]polgári jogi társaság ügyeinek vitelére minden [szerződő fél]tag jogo-
sult. 
(2) Az ügyvitelre jogosult [felet]tagot jogosultnak kell tekinteni arra is, hogy az ügyvitel körében a 
többi [szerződő felet]tagot képviselje. A képviseleti jogot [a szerződő felek]tagok többsége akkor 
is megvonhatja, ha a képviselőt a szerződés rendelte ki. 
(3) Valamelyik [szerződő fél]tag nem megfelelő ügyvitele ellen a többi [fél]tag tiltakozhat; a tagok 
közti vitát a [szerződő felek]tagok többsége dönti el.” 
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 Indokolás a T/5949/322-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 744. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 446. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:446. § [A polgári jogi társaság[i szerződés] megszűnése] 
 
(1) A [szerződés]társaság megszűnik: 
a) ha a szerződésben meghatározott cél megvalósult[, vagy az többé nem lehetséges]illetve végle-
gesen meghiúsult, 
b) ha eltelt az a határidő, amely időtartamra a felek a szerződést létrehozták, 
c) valamely [fél]tag halálával[, illetőleg] illetve jogutód nélküli megszűnésével,  
d) a szerződés felmondásával, vagy 
[d)]e) ha a [szerződő felek]tagok közös elhatározással a megszüntetésről döntenek. 
(2) Valamely [fél]tag halála, jogutód nélküli megszűnése vagy – az azonnali hatályú felmondás ki-
vételével – a szerződés felmondása esetén a többi [szerződő fél]tag a [szerződéses jogvi-
szony]társaság fennmaradás[áról határozhat]a mellett is dönthet.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 745. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 447. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:447. § [A szerződés felmondása] 
 
(1) A határozatlan időre kötött társasági szerződést bármelyik szerződő fél három hónapos felmon-
dási idővel felmondhatja. A felmondási jogot nem lehet érvényesen kizárni. 
(2) Aki alkalmatlan időben gyakorolja felmondási jogát, köteles az ebből fakadó károkat megtéríte-
ni, feltéve, hogy az időpont alkalmatlanságára a többi [fél]tag előzetesen figyelmeztette, [és]de ő 
felmondását a figyelmeztetés ellenére fenntartotta.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 746. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 448. § módosí-
tását javasolja: 
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„5:448. § [Azonnali hatályú felmondás] 
 
A szerződés azonnali hatályú felmondással is megszüntethető, ha erre a másik fél fontos okot szol-
gáltat, [így] különösen, ha a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy ha egyébként olyan ma-
gatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést nagy mértékben veszélyezteti.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 747. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 449. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:449. § [Elszámolás a [szerződés]társaság megszűnésekor] 
 
(1) A [szerződés]társaság megszűnéskor a felek kötelesek elszámolni egymással. Semmis az olyan 
megállapodás, amely az elszámolást előre kizárja. 
(2) Az elszámolás során a [felek közös tulajdonba került]tagok által ténylegesen teljesített vagyo-
ni hozzájárulás[á]t [vagyoni hozzájárulásuk arányában]a vagyoni hozzájárulás szerződésben 
meghatározott mértéke alapulvételével kell elszámolni. A fennmaradó közös vagyont a nyereségből 
illetve veszteségből való részesedés arányai szerint kell közöttük felosztani. 
(3) A harmadik személyekkel fennálló jogviszonyokat a polgári jogi társaság megszűnése önmagá-
ban nem érinti. 
(4) A közös használatba adott dolgokat [vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak]a társaság meg-
szűnésekor tulajdonos birtokába kell adni.” 
 
 Indokolás a T/5949/322-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 748. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 11. címe módo-
sítását javasolja: 
 

„[11. Cím 
A díjkitűzés, valamint kötelezettségvállalás közérdekű célra] 

 
Negyedik rész 

Egyes, egyoldalú nyilatkozatból származó kötelmek” 

 
 
 Indokolás a T/5949/323-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 751. (323-2. sz. jav. - Ötödikcím), 753. (323-3. sz. jav. - 

Ötödikcím), 764. (323-4. sz. jav. - Ötödikcím), 800. (323-5. sz. jav. - Ötödikcím), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 749. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 454. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A kötelezettség megszűnik a kötelezett halálával, jogutód nélküli megszűnésével, továbbá ha 
az a cél, amelyre a szolgáltatást fordítani kell, megvalósult[, vagy megvalósítása többé nem lehet-
séges] illetve véglegesen meghiúsult.” 
 
 Indokolás a T/5949/323-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 750. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV Negyedik rész 
helyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 

„Az értékpapír 
 
[5:455. § [Az értékpapírrá minősítés feltételei]] 
 
[(1) Értékpapírnak minősül az olyan okirat vagy – jogszabályban meghatározott – más mó-
don rögzített, nyilvántartott és továbbított adat, 
a) amelyet kibocsátója illetve kiállítója értékpapírnak nyilvánított és a jogszabályban megha-
tározott kellékekkel rendelkezik, 
b) amely kibocsátásának helye szerint értékpapírnak minősül, vagy 
c) amelyet jogszabály értékpapírnak minősít. 
(2) Értékpapír előállítható 
a) okiratként vagy dematerializált értékpapírként, 
b) névre szóló vagy bemutatóra szóló értékpapírként. 
(3) Ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy a nyomdai úton előállított ér-
tékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításá-
ról utóbb nem rendelkezhet.] 
 
[5:456. § [Az értékpapírral való rendelkezés]] 
 
[Értékpapírban meghatározott joggal és követeléssel rendelkezni (az értékpapírt átruházni, 
megterhelni) dematerializált értékpapír esetén – külön jogszabályban meghatározott módon – 
az értékpapír számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján, okiratként előállított értékpapír 
esetében pedig az értékpapír által, annak birtokában lehet.] 
 
[5:457. § [Az értékpapír megsemmisítése]] 
 
[Az értékpapír megsemmisítésének rendjét jogszabály állapítja meg.] 
 
5:455. § [Az értékpapír fogalma] 
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(1) Az értékpapír vagyoni értékű jogról, követelésről vagy jogosultságról — külön jogszabály által 
meghatározott alakban és tartalommal - kiállított olyan okirat, amelyhez a kiállítás helyén hatályos 
jogszabály a (2)-(3) bekezdésbe foglalt jogkövetkezményeket fűzi. 
(2) Az értékpapír önmagában igazolja az abban foglalt jog, jogosultság, követelés (továbbiakban: 
követelés) fennálltát, tartalmát és jogosultját. 
(3) Az értékpapírba foglalt követelést érvényesíteni, arról rendelkezni kizárólag az okirat birtokában 
illetve az okirat révén lehet. 
 
5:456. § [Az értékpapír jogosultja] 
 
(1) Az értékpapírba foglalt követelés jogosultának azt a személyt kell tekinteni, akit az értékpapír 
jogosultként feltüntet. 
(2) Ha a jogosult nevét az okirat tartalmazza (névre szóló értékpapír), az értékpapír jogosultjának 
kell tekinteni azt is, akit az értékpapírra vezetett átruházó nyilatkozatok (forgatmányok) megszakí-
tatlan láncolata jogosultként igazol. Nem szakítja meg a forgatmányok láncolatát, ha üres forgat-
mányt teljes forgatmány követ. 
(3) Ha a jogosult nevét az okirat nem tartalmazza — jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — 
annak jogosultja mindenkori birtokosa bemutatóra szóló értékpapír. Ezt a szabályt kell alkalmazni 
akkor is, ha a névre szóló értékpapírra vezetett utolsó átruházó nyilatkozat az új jogosult nevét nem 
tartalmazza (üres forgatmány). 
 
5:457. § [Az értékpapír kötelezettje] 
 
(1) Az értékpapírba foglalt követelés kötelezettjének azt a személyt kell tekinteni, akit az értékpapír 
kötelezettként feltüntet. 
(2) Ha a kötelezett nevét az okirat nem tartalmazza, az értékpapírba foglalt szolgáltatás kötelezettjé-
nek — a külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — az értékpapír kibocsátóját kell tekinte-
ni. 
 
5:458. § [Az értékpapírba foglalt követelés] 
 
(1) Az értékpapír-jogviszony alapján a kötelezett a jogosultnak kizárólag az értékpapírban feltünte-
tett szolgáltatással tartozik. 
(2) Az értékpapír jogosultjával szemben a kötelezett csak olyan kifogásokra hivatkozhat, amelyek 
magából az értékpapírból kitűnnek. 
 
5:459. § [Érvénytelenség és megsemmisítés] 
 
(1) Ha az értékpapírként kibocsátott okirat nem felel meg a jogszabályban előírt alaki és tartalmi 
követelményeknek, értékpapírnak nem tekinthető. 
(2) Ha az értékpapírba foglalt követelés érvénytelen vagy megszűnt, külön jogszabály szerint az ér-
tékpapír megsemmisítését lehet kérni. Az értékpapírba foglalt követelés érvénytelenségére csak 
olyan okból lehet hivatkozni, amely magából az okiratból kitűnik. 
 
5:460. § [A dematerializált értékpapír] 
 
(1) A követelésről kiállított, a jogszabályban meghatározott adattartalommal rendelkező elektroni-
kus okirat is értékpapírnak nyilvánítható (demateríalizált értékpapír). A dematerializált értékpapír 
csak bemutatóra szóló lehet. 
(2) A dematerializált értékpapírra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az 
értékpapír birtokosának azt kell tekinteni, akinek az értékpapír-számláján azt jóváírták, és a forgat-
mányozást az értékpapír-számlák közötti átvezetés helyettesíti. 
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(3) A nem elektronikus okiratként kiállított értékpapír dematerializált értékpapírrá alakítható; a 
dematerializált értékpapír nem elektronikus okiratként kiállított értékpapírrá át nem alakítható.” 
 
 Indokolás a T/5949/324-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 751. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV címe módosítá-
sát javasolja: 
 

„[Negyedik rész] III. fejezet 
Az értékpapír” 

 
 
 Indokolás a T/5949/323-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 752. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését ja-
vasolja a következő új 457. §  felvételével: 
 
„5:457. §  [A forgatmány] 
 
(1) A forgatmány a névre szóló értékpapírra vagy az ahhoz csatolt lapra (toldatra) vezetett, az átru-
házó által aláírt írásbeli nyilatkozat, amely kifejezi az értékpapír átruházásának szándékát. 
 
(2) Teljes a forgatmány, ha megjelöli azt a személyt, akire az értékpapírt átruházzák. 
 
(3) Üres a forgatmány, ha nem tartalmazza annak a személynek a megjelölését, akire az értékpapírt 
átruházzák. Üres forgatmánynak minősül az átruházónak az értékpapír hátlapján vagy a toldaton 
szereplő aláírása is. 
 
(4) Az értékpapír üres forgatmánnyal való átruházása esetében az értékpapír birtokosa  
a) az üres forgatmányt kitöltheti a saját nevére vagy más személy nevére, 
b) az értékpapírt újból átruházhatja üres forgatmánnyal vagy más személy nevére szóló teljes for-
gatmánnyal, valamint 
c) az értékpapírt harmadik személynek továbbadhatja anélkül, hogy az üres forgatmányt kitöltené és 
az értékpapírt újabb forgatmánnyal látná el. 
 
(5) Ha jogszabály felhatalmazása alapján a kibocsátó a névre szóló értékpapírba felvett írásbeli nyi-
latkozatával a forgatmány útján való átruházás lehetőségét kizárja (negatívrendeleti záradék), a for-
gatmányt engedményező nyilatkozatnak kell tekinteni.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (323-1. sz. jav. - Ötödikcím), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/289-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 753. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV Ötödik rész 
címe módosítását javasolja: 
 

„[Ötödik rész]IV. fejezet 
A bizalmi vagyonkezelés” 

 
 
 Indokolás a T/5949/323-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 754. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 458. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Természetes személy[,] vagy jogi személy [vagy jogi személyiség nélküli jogalany] (a továb-
biakban együtt: vagyonrendelő) meghatározott személy javára kezelt vagyont (a továbbiakban: ke-
zelt vagyon) hozhat létre. A kezelt vagyon nem jogi személy.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 755. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 459. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:459. § [Tulajdonjog, jog, követelés vagyonkezelési célú átruházása] 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (323-1. sz. jav. - Ötödikcím), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (10. sz. jav. - Második50.§(1)), 99. (10. sz. jav. - Máso-

dik73.§új (2)), 103. (10. sz. jav. - Másodikharmadik rész74.§(2)), 401. (10. sz. jav. - Negyedik156.§(1)), 447. (10. sz. jav. - Ötödik19.§(1)), 
538. (10. sz. jav. - Ötödik100.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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A vagyonrendelő nyilatkozat a [tulajdonjog,] jog, illetve követelés vagyonkezelési célú átruházá-
sának jogcíméül szolgál, a [tulajdonjog,] jog[,] illetve követelés átruházásához a jogcímen felül 
szükséges további feltételeket azonban nem pótolja.” 
 
 Indokolás a T/5949/325-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 756. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 460. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A vagyonkezelés céljából a vagyonkezelő tulajdonába került dolgok[,] illetve a vagyonkezelőre 
átruházott jogok[,] követelések a vagyonkezelő személyes vagyonától és az általa harmadik személy 
javára kezelt [egyéb] vagyon[ok]tól elkülönült alvagyont képeznek.” 
 
 Indokolás a T/5949/325-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 757. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 460. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A vagyonkezelő házastársa[, bejegyzett élettársa, élettársa ], vele vagyonközösségben élő 
személy és személyes hitelezői nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyak-
ra. A kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-37. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 758. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 461. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„(3) A vagyonkezelésbe adott ingatlant, [lajstromozott]nyilvántartott ingó dolgot és [lajstromo-
zott] jogot egyedileg kell meghatározni. Egyébként a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak egyér-
telmű azonosításra alkalmas körülírással is meghatározhatók.” 
 
 Indokolás a T/5949/325-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 759. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 462. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A vagyonrendelő nyilatkozat szükség szerint rendelkezik 
a) határozott időre szóló vagyonkezelés esetén a vagyonkezelés időtartamáról[,] illetve arról, hogy a 
vagyonrendelő fenntartja-e a bizalmi vagyonkezelés egyoldalú megszüntetésének a jogát a határo-
zott idő letelte előtt, 
b) feltételhez kötött vagyonkezelés esetén a feltételről, 
c) a vagyonkezelés módjáról, a vagyonrendelő utasítási jogainak fenntartásáról vagy annak korláto-
zásáról[,] illetve kizárásáról, 
d) a vagyonkezelő díjazásáról, 
e) a további vagyonkezelők kijelölésének módjáról, 
f) közreműködő vagyonkezelő általi igénybevételének kizárásáról vagy korlátozásáról, valamint 
h) a kedvezményezetti jogok átruházhatóságának kizárásáról vagy korlátozásáról.” 
 
 Indokolás a T/5949/325-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 760. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 463. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Vagyonkezelővé csak a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő szemé-
lyek jelölhetők ki. Egyidejűleg több személy is kijelölhető vagyonkezelőnek.” 
 
 Indokolás a T/5949/325-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 761. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 465. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(1) A vagyonkezelő az átruházott jogokat köteles a vagyonrendelő nyilatkozatban foglaltak szerint, 
a kedvezményezett érdekében gyakorolni[ a tulajdonosi jogokat].” 
 
 Indokolás a T/5949/325-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 762. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 465. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A vagyonkezelő a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyakat személyes vagyonától és az általa 
[kezelt egyéb] harmadik személy javára kezelt vagyonoktól elkülönítetten köteles nyilvántartani.” 
 
 Indokolás a T/5949/325-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 763. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 465. § (5) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(5) A vagyonkezelő a szerződésen kívüli károkozásért való felelősség szabályai szerint felel a ked-
vezményezett irányában a kötelezettségeinek megszegésével a kezelt vagyonban okozott kárért. A 
kártérítési összeg mérséklésére azonban [R]rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása 
esetén sincs mód[ a kártérítés mértékének a teljes kárnál alacsonyabb összegben történő meg-
határozására].” 
 
 Indokolás a T/5949/325-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 764. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV Hatodik rész 
címe módosítását javasolja: 
 

„[Hatodik rész]Ötödik rész 
Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért 

 
 
 Indokolás a T/5949/323-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (323-1. sz. jav. - Ötödikcím), pontjában foglal-
takkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 765. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV I. fejezet helyé-
be  a következő rendelkezést javasolja: 
 

„A kártérítési felelősség általános szabálya 
 
[5:471. § [A károkozás általános tilalma]] 
[(1) A törvény tiltja a károkozást. Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha törvény eltérően 
rendelkezik. 
(2) Nem jogellenes a károkozás, ha a károkozó a kárt 
a) a károsult beleegyezésével okozta és a károkozás társadalmi érdeket nem sért, és nem ve-
szélyeztet, 
b) a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása ér-
dekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl, 
c) szükséghelyzetben okozta, vagy 
d) törvény kifejezett engedélye alapján okozta.] 
 
[5:472. § [A felelősség általános szabálya. Felróhatóság]] 
  
[Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a kár-
okozó, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.] 
 
5:471.§ [Az okozott kárért viselt felelősség általános szabályai] 
 
(1) Aki másnak kárt okoz, — ha törvény eltérően nem rendelkezik — köteles azt  
megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 
általában elvárható. 
(2) Törvény rendelkezése alapján a károkozó a kár megtérítésére akkor is kötelezhető, ha a felelős-
ség alól az (1) bekezdés alapján mentesülne (kártalanítás). A kártalanításra vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha törvény az (1) bekezdés alapján kártérítésre nem kötelez-
hető károkozó által okozott vagy elemi csapás folytán bekövetkezett kár megtérítésére harmadik 
személyt kötelez. 
 
5:472. § [A kártérítési kötelezettség kizárása] 
 
(1) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelyet a károsult beleegyezésével okoztak, feltéve, hogy a 
károkozás társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. 
(2) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelyet a jogtalan támadás elhárítása érdekében a támadónak 
okoztak, feltéve, hogy az elhárítandó sérelemhez képest a támadónak okozott sérelem nem volt 
nyilvánvalóan aránytalan.” 
 
 Indokolás a T/5949/327. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 766. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV I. fejezet 471. § 
(2) bekezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
„(2) Nem jogellenes a károkozás, ha a károkozó a kárt 
a) a károsult beleegyezésével okozta és a károkozás társadalmi érdeket nem sért[, és nem] vagy ve-
szélyeztet,” 
 
 Indokolás a T/5949/326-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 767. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 474. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ha többen közösen okoznak kárt, illetve a károkozásban többen hatottak közre, felelősségük – 
törvény eltérő rendelkezése hiányában – a károsulttal szemben egyetemleges.” 
 
 Indokolás a T/5949/219. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 768. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat ÖTÖDIK KÖNYV 477. § módosítását javasolják: 
 
„5:477. § [A kártérítési kötelezettség terjedelme] 
 
(1) A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. A teljes kárból le kell vonni a károsultnak 
a károkozásból származó [jogalap nélküli gazdagodását] vagyoni előnyét, kivéve, ha ez az eset 
összes körülményeire tekintettel nem indokolt. 
(2) Nem kell megtérítenie a károkozónak azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekö-
vetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható. [Szándékos vagy súlyosan gondatlan károko-
zás esetében ezt a szabályt nem lehet alkalmazni.] 
(3) A bíróság rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kártérítés mértékét a 
teljes kárnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/220. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 769. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 477. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
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„(1) A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. A teljes kárból le kell vonni a károsult-
nak a károkozásból származó [jogalap nélküli] gazdagodását[, kivéve, ha ez az eset összes kö-
rülményeire tekintettel nem indokolt].” 
 
 Indokolás a T/5949/326-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 770. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 479. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a kár mértéke valamennyi rendelkezésre álló és célravezető bizonyítás lefolytatása mellett 
sem állapítható meg[ pontosan], a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizeté-
sére köteles, amely a károsult teljes kárának a kiegyenlítésére alkalmas (általános kártérítés).” 
 
 Indokolás a T/5949/326-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 771. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 483. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A jövedelempótló járadékot rendszerint havonta, visszatérően kell teljesíteni. A károsult 
jövedelemkiesését a káresetet megelőző [három] egy évben elért rendszeres jövedelmének havi át-
laga alapul vételével kell meghatározni. Ha az említett idő alatt a károsult jövedelmében tartós vál-
tozás következett be, csak a változás utáni jövedelem átlagát lehet figyelembe venni. Ha a károsult a 
káresetet megelőző [három] egy évben nem rendelkezett rendszeres jövedelemmel, a jövedelem-
pótló járadékot úgy kell megállapítani, hogy az a károsult szükségleteinek a káreset előtti életszín-
vonalon való kielégítését biztosítsa.” 
 
 Indokolás a T/5949/212. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 772. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 485. §  felvételével: 
 
„5:485. § [A járadék növekedése] 
 
A bíróság ítéletében úgy is rendelkezhet, hogy a járadék összege évente, az öregségi nyugdíj legki-
sebb összege emelkedésének megfelelően a következő év január 1. napjától – külön intézkedés nél-
kül – módosul.” 
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 Indokolás a T/5949/221. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 773. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 485. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:485. § [Az értékviszonyok változásának figyelembevétele] 
 
(1) Ha a károkozás és a kár megtérítése között az időmúlásra vagy egyéb körülményre tekintettel az 
értékviszonyokban jelentős változás következett be, a bíróság az okozott kár mértékét az ítélethoza-
tal időpontjában fennállott értékviszonyok szerint határozhatja meg. 
[(2)] Ilyen esetben a károkozó késedelmi kamat fizetésére csak az értékmegállapítás időpontjától 
kezdődően köteles. 
[(3)](2) Ha a károsult kártérítési igénye érvényesítésével felróhatóan késlekedik, az ár- és értékvi-
szonyok rá nézve kedvezőtlen változásának kockázatát maga viseli.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 774. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 2. cím címe 
módosítását javasolja: 
 
„A felelősség egyes különös esetei” 
 
 Indokolás a T/5949/326-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 775. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 490. § (1) bekezdés e) pont módosítását javasolják: 
 
/(1) Üzembentartónak kell tekinteni/ 
 
„e) akit [törvény] jogszabály veszélyes üzem üzembentartójának minősít.” 
 
 Indokolás a T/5949/213. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 776. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 494. § elhagyá-
sát javasolja: 
 
„5:494. § [[Többek károkozása veszélyes üzem esetén]] 
 
[Ha a kárt több személy fokozott veszéllyel járó tevékenységgel közösen okozta, felelősségük a 
károsulttal szemben egyetemleges, egymás közti viszonyukban a felelősség általános szabálya-
it kell alkalmazni.]” 
 
 Indokolás a T/5949/326-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 777. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 495. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Ha az egymásnak okozott kárt mindkét fél fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében be-
következett rendellenesség okozta, továbbá, ha ilyen rendellenesség egyik félnél sem állapítható 
meg, kárát [– felróhatóság hiányában –] mindegyik fél maga viseli.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 778. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 503. § (5) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(5) Ha többen felelnek ugyanazon kárért, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges.]” 
 
 Indokolás a T/5949/326-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 779. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 508. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:508. § [A termékfelelősség kizárása] 
 

A) változat 
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A károsulttal szemben a gyártó felelősségének korlátozása vagy kizárása [semmis]hatálytalan.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 780. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 508. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:508. § [A termékfelelősség kizárása] 
 

B) változat 
 
A károsulttal szemben a gyártó felelősségét korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 781. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 511. § kiegészíté-
sét javasolja a következő új (2) bekezdés  felvételével: 
 
„(2) E fejezet rendelkezései nem érintik a károsultnak a szerződésszegéssel, illetve a szerződésen 
kívül okozott károkért való felelősség szabályain alapuló, vagy külön jogszabályban meghatározott 
igényérvényesítési lehetőségeit.” 
 
 Indokolás a T/5949/266. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 782. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 512. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:512. § [A felelősség alapja] 
 
Aki környezeti kárt okoz, [azért felelősséggel tartozik]köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelős-
ség alól, ha bizonyítja, hogy a környezeti kárt [a] tevékenységi körén kívül eső, [valamely] elhárít-
hatatlan ok, vagy a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-10. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 783. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 513. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:513. § [Egyetemleges felelősség] 
 
(1) A környezeti kárért való felelősség – az ellenkező bizonyításáig – annak az ingatlannak a [kör-
nyezetkárosodás bekövetkezésének időpontját követő] mindenkori tulajdonosát és birtokosát 
(használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosító [magatartást] tevékenységet 
folytatták. 
(2) Az ingatlan tulajdonosa és birtokosa mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha a tényleges 
károkozót megnevezi [az ingatlan tényleges használóját] és [kétséget kizáróan] bizonyítja, hogy 
[a felelősség nem őt terheli]az ingatlan használatba adása illetve a használat ellenőrzése során a 
környezeti kár megelőzése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni [a nem helyhez kötött 
(mozgó) környezetet károsító forrás]mozgó üzem tulajdonosára és birtokosára is. 
(4) Ha több károkozó közösen hoz létre olyan szervezetet, amelyben korábban végzett azonos, vagy 
egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik, a létrehozott szervezet e fejezet alkalmazásában az 
alapítók jogutódjának minősül, felelőssége pedig az alapítókkal egyetemleges.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági 
bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 784. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 513. § (1) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(1) A környezeti kárért való felelősség – az ellenkező bizonyításáig – annak az ingatlannak a 
[környezetkárosodás] környezeti kár bekövetkezésének időpontját követő mindenkori tulajdonosát 
és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosító magatartást folytat-
ták.” 
 
 Indokolás a T/5949/261. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 785. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új V. fejezet  felvételével: 
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„V. fejezet 

Felelősség az atomkárokért 
 
5:517. § [A felelősség alapja] 
 
(1) Atomkárnak minősül az atomenergia alkalmazása során, külön törvényben meghatározottak sze-
rint okozott kár (atomkár). 
(2) Az atomkárt az atomenergia alkalmazása körében engedélyköteles tevékenységet hatósági enge-
déllyel folytató személy (engedélyes) köteles megtéríteni. 
(3) Az atomkárért való felelősség kizárása vagy korlátozása semmis. 
 
5:518. § [Mentesülés az atomkárért való felelősség alól] 
 
Az atomkárért való felelősség alól e törvény szerinti kimentésnek helye nincs, az engedélyes a fele-
lősség alól csak a külön törvényben meghatározott esetekben mentesülhet. 
 
5:519. § [Az atomkár mértékének korlátozása] 
 
Az atomkárért való felelősség mértékét külön törvény korlátozhatja, és a korlátozást meghaladó 
atomkárokért – meghatározott mértékben – megállapíthatja az állam helytállási kötelezettségét.” 
 
5:520. § [Igényérvényesítési határidők] 
 
(1) A károsult kártérítési igényét az engedélyessel szemben hároméves elévülési határidő alatt érvé-
nyesítheti. Az elévülés attól a naptól kezdődik, amelyen a károsult tudomást szerzett, vagy kellő 
gondosság mellett tudomást szerezhetett volna a kár bekövetkeztéről és az ezért felelős engedélyes 
személyéről. 
(2) Az atomkárért való felelősség alapján az engedélyessel szemben a nukleáris baleset bekövetke-
zésének időpontjától számított – a külön törvényben meghatározott esetek kivételével – tízéves jog-
vesztő határidő alatt lehet kárigényt érvényesíteni. 
 
5:521. § [Külön törvény alkalmazására utalás] 
 
Az atomkárért való felelősségre vonatkozó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/214. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 786. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 517. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:517. § [A felelősség alanya] 
 
A[ki] vétőképtelen[, nem felel az okozott kárért. Helyette gondozója felel, kivéve,]személy – ha 
törvény eltérően nem rendelkezik – az általa okozott károk megtérítésére nem köteles, helyette a 
kárt gondozója köteles megtéríteni. A gondozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
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[gondozás vagy a]vétőképtelen személy felügyelete során [ellátása érdekében] úgy járt el, ahogy 
az az adott helyzetben általában elvárható.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 787. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 518. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Vétőképtelen az a természetes személy, akinek [a konkrét károkozási cselekménnyel vagy 
mulasztással kapcsolatban]a károkozó magatartás időpontjában az adott magatartás következmé-
nyei tekintetében belátási képessége hiányzik vagy [fogyatékos]korlátozott.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 788. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 521. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha a kárt a konkrét károkozás körülményeivel kapcsolatban belátási képességgel rendelkező 
olyan kiskorú okozta, akinek felügyeletre köteles gondozója [is van, és bizonyítják, hogy a gondo-
zó] kötelességeit felróhatóan megszegte, a gondozó az okozott kárért a károkozóval egyetemlegesen 
felelős.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 789. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 522. § kiegészítését javasolják a következő új (2) 
bekezdés  felvételével: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/76. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 790. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 522. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
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„[(2)] (3) [Ezt a rendelkezést] Az (1)-(2) bekezdést kell alkalmazni a vállalkozás vezető tisztségvi-
selője, illetve tisztségviselője károkozása esetén akkor is, ha feladatát megbízottként látja el.” 
 
 Indokolás a T/5949/76. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 791. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 523. § módosí-
tását javasolja: 
 
„5:523. § [A megbízott és a megbízó felelőssége] 
 
A megbízott által ilyen minőségben okozott kárért a károsult harmadik személlyel szemben a meg-
bízó a megbízottal egyetemlegesen felelős. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy őt a 
megbízott megválasztás[ában]a, utasításokkal ellátás[ában]a és felügyelet[ében felróhatóság nem 
terheli]e során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 792. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva, n. Tasnádi Péter és dr. 
Kékesi Tibor képviselők -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV kiegészítését javasolják a követ-
kező új 524. §  felvételével: 
 
„5:524. § [Felelősség egyéb szerződés kötelezettjének károkozásáért] 
 
Ha a törvény szigorúbb felelősségi szabályt nem ír elő, az egyéb szerződés jogosultja felelősséggel 
tartozik a vele szerződési viszonyban álló kötelezett által a szerződés teljesítése körében harmadik 
személynek okozott kárért mindaddig, amíg a károsult számára ismeretlen károkozó személyét meg 
nem nevezi.” 
 
 Indokolás a T/5949/84. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 793. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 524-526. § he-
lyébe  a következő rendelkezést javasolja: 
 

„Felelősség a közhatalom gyakorlása során okozott kárért 
 
[5:524. § [Felelősség a közigazgatási jogkörben okozott kárért]] 
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[(1) Közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor lehet megállapítani, ha a kárt 
hatósági jogalkalmazó tevékenységgel, vagy annak elmulasztásával okozták és a kár rendes 
jogorvoslattal nem volt elhárítható. 
(2) Közigazgatási jogkörben okozott kárért a közhatalmat gyakorló jogi személy vagy az a 
közigazgatási szerv tartozik felelősséggel, amelynek vezetője a közhatalmi jogkör gyakorlója. 
(3) A helyi önkormányzatot terheli a felelősség közhatalmat gyakorló képviselőtestülete, an-
nak bizottsága, a polgármester, a jegyző (körjegyző), a képviselőtestület hivatalának ügyinté-
zője és a hatósági igazgatási társulás által okozott kárért. 
(4) A közigazgatási jogkörben hozott döntések, tett intézkedések jogalkalmazási, jogértelme-
zési tévedései csak akkor alapoznak meg kártérítési felelősséget, ha azok kirívóan súlyosak.] 
 
[5:525. § [A bírósági és ügyészségi jogkörben okozott károkért fennálló felelősség]] 
 
[(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a közigazgatási jogkörben okozott kárért való fele-
lősség szabályait kell alkalmazni a bírósági, ügyészségi jogkörben okozott kárért. 
(2) A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló pereket az Országos Igazságszol-
gáltatási Tanács Hivatala ellen kell megindítani.] 
 
[5:526. § [Felelősség a bíróság előtti eljárás tisztességtelen lefolytatása, időbeni elhúzódása ese-
tén]] 
 
[(1) Az a fél, akinek a bíróság előtti eljárás tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül 
történő befejezéséhez való jogát az eljárt bíróság megsértette, kártérítésre tarthat igényt, fel-
téve, hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. A kártérítés megállapítását 
nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem 
volt felróható. E pereket az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala ellen kell megindí-
tani. 
(2) A bíróság előtti eljárás befejezésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és természetét, 
valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit, ideértve a felek perbeli magatartását 
is, figyelembevéve határozható meg. Nem hivatkozhat az eljárás ésszerű időn belül történő be-
fejezésének követelményére az a személy, aki magatartásával, illetve mulasztásával az eljárás 
elhúzódásához maga is hozzájárult.] 
 
5:524. § [Felelősség az állami közhatalom gyakorlásával okozott kárért] 
 
(1) Az állam köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet bíróság illetve más állami hatósága közhatalom 
gyakorlása körében tanúsított jogszabálysértő magatartásával okozott, feltéve, hogy a kár megtéríté-
sére harmadik személy nem kötelezhető. 
(2) A magatartás akkor tekinthető jogszabálysértőnek, ha azt az erre biztosított jogorvoslati eljárás-
ban meghozott jogerős határozat megállapította. 
(3) A közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránti perekben az államot az a közigaz-
gatási szerv képviseli, amely vezetőjének a közhatalmi jogkör gyakorlás a hatáskörébe és illetékes-
ségébe tartozik, a bírósági jogkörben okozott károk megtérítése iránti perekben pedig az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala. 
 
5:525. § [Felelősség az önkormányzat közhatalmi jogkörében okozott károkért] 
 
A helyi önkormányzat és közhatalom gyakorlására jogosult más önkormányzati testület a szervei 
által a közhatalom gyakorlása során okozott károkért — az állami közhatalom gyakorlásával oko-
zott károkért való felelősség szabályainak megfelelő alkalmazásával — felel. 
 
5:526. § [Felelősség a jogalkotással okozott károkért] 
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(1) Az állam, illetve a helyi önkormányzat köteles megtéríteni az általa alkotott, alkotmányellenes 
jogszabály alkalmazásával illetve jogalkotási kötelezettsége teljesítésének elmulasztásával okozott 
kárt. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál megfelelően alkalmazni kell az 5:524. § (2) bekezdésében fog-
laltakat.” 
 
 Indokolás a T/5949/328. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 794. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 524. § (4) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(4) A közigazgatási jogkörben hozott döntések, tett intézkedések jogalkalmazási, jogértel-
mezési tévedései csak akkor alapoznak meg kártérítési felelősséget, ha azok kirívóan súlyo-
sak.]” 
 
 Indokolás a T/5949/215. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság ülésén egyetért, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 795. Dr. Szép Béla, Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 525. § módosítását javasolják: 
 
„5:525. § [A bírósági és ügyészségi jogkörben okozott károkért fennálló felelősség] 
 
[(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a] A közigazgatási jogkörben okozott kárért való fele-
lősség szabályait kell alkalmazni a bírósági, ügyészségi jogkörben okozott kárért való felelősségre. 
 
[(2) A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló pereket az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács Hivatala ellen kell megindítani.]” 
 
 Indokolás a T/5949/216. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 796. Dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és Frankné dr. Kovács Szilvia képviselők -  a tör-
vényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 526. § elhagyását javasolják: 
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„5:526. § [[Felelősség a bíróság előtti eljárás tisztességtelen lefolytatása, időbeni elhúzódása 
esetén]] 
 
[(1) Az a fél, akinek a bíróság előtti eljárás tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül 
történő befejezéséhez való jogát az eljárt bíróság megsértette, kártérítésre tarthat igényt, fel-
téve, hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. A kártérítés megállapítását 
nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem 
volt felróható. E pereket az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala ellen kell megindí-
tani. 
(2) A bíróság előtti eljárás befejezésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és természetét, 
valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit, ideértve a felek perbeli magatartását 
is, figyelembevéve határozható meg. Nem hivatkozhat az eljárás ésszerű időn belül történő be-
fejezésének követelményére az a személy, aki magatartásával, illetve mulasztásával az eljárás 
elhúzódásához maga is hozzájárult.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/217-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 797. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 527. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Épület egyes részeinek lehullásá[ból]val vagy az épület hiányosságai[ból] révén más[ra há-
ramló]nak okozott kárért az épület tulajdonosa felelős[, kivéve,]. Mentesül a felelősség alól, ha bi-
zonyítja, hogy az építkezés vagy a karbantartás során a károk megelőzése, valamint a kárenyhítés 
érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-16. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 798. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 528. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Ezek a szabályok nem érintik a felelős személynek azt a jogát, hogy a kár[ért egyébként fele-
lős személytől]okozótól a kár megtérítését követelhesse.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (217-3. sz. jav. - Másodikharmadik részúj94.§), pontjá-
ban foglaltakkal. 
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- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 799. Dr. Hajdu Attila képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 529. § (2) bekez-
dés módosítását javasolja: 
 
„(2) A kártalanítás módjára és mértékére - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kártérítésre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/260. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 800. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV Hetedik rész 
címe módosítását javasolja: 
 

„[Hetedik rész]Hatodik rész 
Egyéb kötelem-keletkeztető tényállások” 

 
 
 Indokolás a T/5949/323-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 801. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 530. § (2) be-
kezdés felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„(2) Nem köteles visszatéríteni azt, amivel gazdagodott az, aki attól a visszakövetelés előtt elesett, 
kivéve, ha” 
 
 Indokolás a T/5949/326-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 802. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat ÖTÖDIK KÖNYV 532. § módosí-
tását javasolja: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (323-1. sz. jav. - Ötödikcím), pontjában foglal-
takkal. 
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„5:532. § [Az életfenntartás céljára adott juttatás visszakövetelése] 
 
Az életfenntartás céljára adott juttatást visszakövetelni nem lehet, kivéve, ha törvény másként ren-
delkezik, vagy ennek hiányában akkor is, ha a juttatást bűncselekmény útján szerezték meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/326-19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 803. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 2. § helyébe  a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
„6:2. § [[Az öröklési igény]] 
 
[Az öröklési igény, mint tulajdoni igény nem évül el.] 
 
[Az öröklési képesség] 
 
Öröklésre képes mindenki, akinek öröklési képességét törvény nem zárja ki.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/329-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 804. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 3. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„6:3. § [Az öröklés jogcímei] 
 
(1) Örökölni végintézkedés vagy törvény alapján lehet. [Öröklésre képes minden személy (jog-
alany) kivéve, ha a törvény szerint nem örökölhet.] 
(2) Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. Végintézke-
dés hiányában az öröklés rendjére [a]e törvény az irányadó.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/329-1. számon. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804. (329-1. sz. jav. - Hatodik3.§), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 803. (329-1. sz. jav. - Hatodik2.§), pontjában foglal-
takkal. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 805. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 3. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Örökölni végintézkedés vagy törvény alapján lehet. [Öröklésre képes minden személy (jog-
alany) kivéve, ha a törvény szerint nem örökölhet.]” 
 
 Indokolás a T/5949/195. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 806. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 4. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Kiesik az öröklésből, aki nem éli túl az örökhagyót. A közösen elszenvedett balesetben, vagy 
más hasonló veszélyhelyzetben ezek bekövetkezésekor, egyidőben elhalt személyek az egymás után 
történő öröklésből a halál beálltának sorrendjétől függetlenül kiesettnek tekintendők.” 
 
 Indokolás a T/5949/133. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 807. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 4. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Kiesik az öröklésből az is 
a) aki az öröklésre érdemtelen, 
b) akit az örökhagyó az öröklésből kizárt vagy kitagadott, 
c) aki lemondott az öröklésről, vagy 
d) aki az örökséget visszautasította[, vagy 
e) aki az öröklés megnyíltakor az öröklés tárgya tekintetében jogok szerzésére a törvény sze-
rint képtelen. A végintézkedéssel létrehozott alapítvány azonban az örökösnevezésről szóló 
rendelkezésben foglaltak szerint öröklési képességgel rendelkezik].” 
 
 Indokolás a T/5949/196. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 808. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 4. § (2) bekezdés e) pont módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/47. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 809. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 5. § módosítá-
sát javasolja: 
 
„6:5. § [Kiesés a haszonélvezeti jogból, használati jogból, a kötelesrészből, továbbá a hagyomány-
ból és a meghagyásból] 
 
Az öröklésből kiesésre vonatkozó rendelkezéseket a házastárs[, bejegyzett élettárs] haszonélvezeti 
jogára, az [élettárs] az örökhagyóval vagyonközösségben élő más személy használati jogára, a 
kötelesrészre, továbbá a hagyományra és a meghagyásra is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy 
a hagyományos és a meghagyás kedvezményezettjének kiesése – ha e vonatkozásban helyettesítés 
nem történt – a hagyománnyal és a meghagyással terhelt személy mentesülését jelenti.” 
 
 Indokolás a T/5949/277-38. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 810. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 6. § (1) bekezdés c) pont módosítását javasolják: 
 
/(1) Érdemtelen az öröklésre/ 
 
„c) aki a hagyatékban való részesülés céljából az örökhagyó után törvényes öröklésre jogosult vagy 
az örökhagyó végintézkedésében részesített személy [(az örökös, a hagyományos, a meghagyás 
kedvezményezettje, a halál esetére megajándékozott)] életére tört.” 
 
 Indokolás a T/5949/197. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 811. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 6. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) Aki érdemtelenség miatt kiesik az öröklésből, nem jogosult törvényes képviselőként a helyébe 
lépő személy örökségének kezelésére. [Az ilyen vagyon kezelésére a szülői vagyonkezelésnek a 
szülő vagyonkezeléséből kivont vagyon kezelésére vonatkozó szabályait kell megfelelően al-
kalmazni.]” 
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 Indokolás a T/5949/329-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 812. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 9. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A lemondás ellenkező megállapodás hiányában kiterjed arra is, amivel a lemondó hányada 
utóbb másnak kiesése következtében növekszik, úgyszintén arra a vagyonra, amelyet az örökhagyó 
a lemondás után szerzett, kivéve, ha a szerzés az örökhagyó vagyonában olyan rendkívüli növeke-
dést idézett elő, amelynek ismeretében a lemondó e nyilatkozatát nem tette volna meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/329-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 813. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 10. § módosítását javasolják: 
 
„6:10. § [Végintézkedési szabadság] 
 
[(1) ]Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon 
rendelkezhet. 
[(2) Végintézkedés minden olyan jogügylet, amely halál esetére szóló rendelkezést foglal ma-
gában. Halál esetére szóló rendelkezés pedig minden olyan rendelkezés, amely a túlélés felté-
teléhez van kötve.]” 
 
 Indokolás a T/5949/198. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 814. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 10. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Végintézkedés minden olyan jogügylet, amely halál esetére szóló, a túlélés feltételéhez kötött 
rendelkezést foglal magában. [Halál esetére szóló rendelkezés pedig minden olyan rendelkezés, 
amely a túlélés feltételéhez van kötve.]” 
 
 Indokolás a T/5949/329-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 815. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 12. § módosítását javasolják: 
 
„6:12. § [A végrendelet[ fajtái]]” 
 
 Indokolás a T/5949/199. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 816. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 13. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Közvégrendeletet közjegyző vagy bíróság előtt lehet tenni.” 
 
 Indokolás a T/5949/330-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 817. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 13. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Nem lehet érvényesen közvégrendeletet tenni olyan személy előtt, aki a végrendelkezőnek 
vagy a végrendelkező házastársának[, bejegyzett élettársának] hozzátartozója, gyámja vagy gond-
noka.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-39. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 818. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 16. § (1) bekezdés felvezető szövege módosítását javasolják: 
 
„(1) Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének ideje[, az 
hogy melyik országban készült,] magából az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 Indokolás a T/5949/241. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 819. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 16. § (1) bekezdés c) pont módosítását javasol-
ják: 
 
/(1) Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének ideje, az 
hogy melyik országban készült, magából az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt/ 
 
„c) aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként [a] közjegyzőnél – végrendeletként feltüntetve – szemé-
lyesen letétbe helyezi.” 
 
 Indokolás a T/5949/70. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 820. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 17. § (2) bekezdés b) pont módosítását javasolják: 
 
/(2) Az írásbeli magánvégrendelet érvénytelen, ha a tanú/ 
 
„b) [korlátozottan cselekvőképes ]kiskorú vagy olyan korlátozottan cselekvőképes nagykorú sze-
mély, akinek a bíróság a cselekvőképességét úgy korlátozta, hogy az kizárja tanukénti közreműkö-
dését, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/200. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 821. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 17. § (2) be-
kezdés b) pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Az írásbeli magánvégrendelet érvénytelen, ha a tanú/ 
 
„b) cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy olyan korlátozottan cselekvőképes 
nagykorú személy, akinek a bíróság a cselekvőképességét úgy korlátozta, hogy az kizárja tanukénti 
közreműködését, vagy” 
 
 Indokolás a T/5949/274-17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 822. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 18. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:18. § [A tanú vagy más közreműködő számára rendelt juttatás] 
 
(1) Az írásbeli magánvégrendelet tanúja vagy más közreműködő személy vagy ezek hozzátartozója 
javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó saját kezű-
leg írta és aláírta. 
(2) A tanú vagy a hozzátartozója részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelkezés-
nél [–] rajta kívül [–]további két tanú működött közre. 
[(3)](4) Közreműködőnek minősül a végrendelet leírója, megfogalmazója, valamint az a személy is, 
aki a végrendelet megalkotásában a végrendelet tartalmát érdemben befolyásoló szerepet játszott. 
[(4)](3) A [végrendelet fogalmazásában vagy leírásában résztvevő személy]közreműködő és an-
nak hozzátartozója javára szóló juttatás [csak akkor érvényes, ha a végrendeletnek ezt a részét 
az örökhagyó saját kezűleg írta és külön aláírta, vagy] akkor sem érvénytelen ha a végrendeleti 
tanúk a végintézkedés megtételének időtartama alatt együttesen és folyamatosan jelen voltak, és [az 
ekként jelen volt tanúk] előttük az örökhagyó a végintézkedés megtételekor [szóban tett nyilat-
kozattal] a végrendeletnek ezt a részét szóban külön megerősítette, és mindez magából az okirat 
szövegéből kifejezetten kitűnik. 
(5) Vállalkozásnak vagy vállalkozásnak nem minősülő jogi személynek rendelt juttatás esetén a 
közreműködőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a jogi személy tagja, vezető tisztségvise-
lője vagy alkalmazottja működött közre a végrendelet megalkotásában.” 
 
 Indokolás a T/5949/330-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
" 
" 823. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 20. § (5) be-
kezdés felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„(5) Érvényes a házastársaknak [vagy a bejegyzett élettársaknak] ugyanabba az okiratba foglalt 
végrendelete, ha” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 825. (277-40. sz. jav. - 

Hatodik20.§(6)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 824. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 20. § (6) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(6) Hatályát veszti a házastársak [vagy a bejegyzett élettársak] közös végrendelete a házasság 
felbontásával, vagy [a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésével] közjegyző általi megszünte-
tésével.” 
 
 Indokolás a T/5949/231. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 825. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 20. § (6) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(6) Hatályát veszti a házastársak [vagy a bejegyzett élettársak] közös végrendelete a házasság 
felbontásával, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésével.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-40. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 826. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 24. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:24. § [A [helyettes-örökös]helyettes örökös nevezése]” 
 
 Indokolás a T/5949/330-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 827. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 27. § módosítását javasolják: 
 
„6:27. § [A hagyományrendelés] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 823. (277-40. sz. jav. - 

Hatodik20.§(5)felv.), pontjaiban foglaltakkal. 
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(1) Hagyomány a hagyatékban meglevő valamely vagyontárgynak közvetlenül meghatározott sze-
mély részére juttatása, ha az ilyen részesedés nem minősül öröklésnek. [Dologi hagyomány tárgya 
a hagyatékban meglévő vagyontárgy (dolog, jog, követelés) juttatása vagy a hagyományosnak 
az örökhagyó irányában fennálló terhe (kötelezettsége, tartozása) elengedése lehet.] 
(2) Hagyományrendelés az is, ha az örökhagyó örökösét arra kötelezi, hogy a hagyományosnak va-
gyoni szolgáltatást teljesítsen. [Kötelmi hagyományul bármely szolgáltatást lehet rendelni, 
amelynek vagyoni értéke van és kötelem tárgya lehet.] 
(3) Hagyományt az örökös javára is lehet rendelni (előhagyomány). Hagyománnyal azt is lehet ter-
helni, aki maga is hagyományos (alhagyomány). Kétség esetében a hagyomány az örököst terheli.” 
 
 Indokolás a T/5949/201. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 828. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 28. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az örökhagyó a hagyatékban részesülő személyt olyan kötelezettséggel is terhelheti, amelynek 
követelésére más nem válik jogosulttá (meghagyás). [Olyan közérdekű meghagyás teljesítését 
azonban, amely szerződés tárgyául alkalmas szolgáltatásban áll, az érdekelt szerv követelhe-
ti.] Kétség esetén a meghagyás az örököst terheli.” 
 
 Indokolás a T/5949/330-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 829. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 30. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Az elsősorban nevezett örökös halála esetére történt örökösnevezés [helyettes örökös-
nevezésnek]helyettesörökös-nevezésnek minősül, ha annak feltételei megvannak.” 
 
 Indokolás a T/5949/330-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 830. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 30. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) A házastársak, a bejegyzett élettársak és az élettársak egymás javára érvényesen tehetnek olyan 
végrendeletet, amely az örökössé nevezett házastárs[ vagy], bejegyzett élettárs vagy élettárs halála 
esetére is nevez örököst a végrendelkező hagyatékára. A házastársnak, a bejegyzett élettársnak, élet-
társnak az örökséggel történő, a szokásos mértéket meghaladó ingyenes rendelkezése – az utóörö-
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kös előzetes hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása hiányában – érvénytelen. Az érvénytelenség-
re jóhiszemű és visszterhes jogszerzőkkel szemben hivatkozni nem lehet.” 
 
 Indokolás a T/5949/202. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 831. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 30. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A házastársak[, a bejegyzett élettársak] egymás javára érvényesen tehetnek olyan végrendele-
tet, amely az örökössé nevezett házastárs [vagy bejegyzett élettárs] halála esetére is nevez örököst 
a végrendelkező hagyatékára. A házastársnak[, a bejegyzett élettársnak] az örökséggel történő, a 
szokásos mértéket meghaladó ingyenes rendelkezése – az utóörökös előzetes hozzájárulása vagy 
utólagos jóváhagyása hiányában – érvénytelen. Az érvénytelenségre jóhiszemű és visszterhes jog-
szerzőkkel szemben hivatkozni nem lehet.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-41. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 832. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 31. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ha az örökhagyó úgy nevezett több örököst a hagyatékra vagy annak egy részére, hogy ezzel a 
törvényes öröklést kizárja, és valamelyik nevezett örökös anélkül esik ki, hogy helyettes örököse 
lenne, a hagyatéknak ugyanerre a részére [ki]nevezett többi örökös részesedése arányosan növek-
szik.” 
 
 Indokolás a T/5949/75. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 833. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 34. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„(2) A jogellenes felfüggesztő feltételhez kötött végrendeleti részesítés érvénytelen, a jogellenes 
bontó feltételt pedig [nem kell figyelembe venni]figyelmen kívül kell hagyni.” 
 
 Indokolás a T/5949/330-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 834. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 35. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Érvénytelen a végrendeleti rendelkezés, ha 
a) az örökhagyó tévedett nyilatkozata tartalmában, vagy ilyen tartalmú nyilatkozatot egyáltalán nem 
akart tenni, 
b) az örökhagyót annak megtételére valaminek a téves feltevése vagy valamely utóbb meghiúsult 
várakozás indította, vagy 
c) az örökhagyót valaki jogellenes fenyegetéssel vagy tisztességtelen befolyással bírta rá az intéz-
kedésre; feltéve[ mindegyik esetben], hogy az örökhagyó a rendelkezést különben nem tette volna 
meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/330-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
" 
" 835. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 37. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) A közjegyzőnél letett magánvégrendelet hatályát veszti, ha azt a végrendelkező visszaveszi, ki-
véve ha a letett okirat az írásbeli magánvégrendelet kellékeinek egyébként megfelel.” 
 
 Indokolás a T/5949/19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 836. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 39. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:39. § [A házastárs, [a bejegyzett élettárs, az élettárs] az örökhagyóval vagyonközösségben élő 
személy javára tett végintézkedés hatálytalansága] 
 
Az életközösség fennállása alatt a házastárs, [a bejegyzett élettárs, az élettárs] az örökhagyóval 
vagyonközösségben élő személy javára tett végintézkedés alapján nem örökölhet a házastárs[, a be-
jegyzett élettárs, az élettárs] illetve az örökhagyóval vagyonközösségben élő személy, ha az örök-
lés megnyíl[ás]takor a házastársak[, bejegyzett élettársak vagy az élettársak] között életközösség 
nem állott fenn illetve a vagyonközösség már megszűnt, kivéve, ha a körülményekből az követke-
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zik, hogy az örökhagyó végintézkedését azért nem vonta vissza, mert házastársát[, bejegyzett élet-
társát, élettársát] az életközösség megszakadása illetve a vele vagyonközösségben élő személyt a 
vagyonközösség megszűnése ellenére is juttatásban kívánta részesíteni.” 
 
 Indokolás a T/5949/277-42. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 837. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 41. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az öröklési szerződésben az örökhagyó a magának vagy másnak járó tartás,gondozás vagy 
életjáradék[, vagy gondozás] fejében nevez örököst, az örökhagyóval szerződő fél pedig a szerző-
dés szerinti tartás, gondozás nyújtására, vagy életjáradék fizetésére vállal kötelezettséget.” 
 
 Indokolás a T/5949/78. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 838. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 43. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az örökhagyóval szerződő fél az öröklési szerződéssel kifejezetten lekötött ingatlanra az ingat-
lan-nyilvántartásba [bármikor] elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztethet be. Ehhez a bejegy-
zéshez – ha az öröklési szerződésben a felek másként nem rendelkeztek – az eltartott örökhagyó 
hozzájárulása, bejegyzési engedélye nem szükséges.” 
 
 Indokolás a T/5949/331-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 839. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 45. § (2) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(2) A módosítás vagy a megszüntetés alakiságaira az öröklési szerződés létrejöttére vonatko-
zó szabályokat kell alkalmazni. Ha azonban a szerződést a kötelező alakiságok nélkül szüntet-
ték meg, és az ennek megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött, a szerző-
dés megszüntetése a különben kötelező alakiságok nélkül is érvényes.]” 
 
 Indokolás a T/5949/331-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 840. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 46. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a 
[szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a] szerződés 
alakiságaira az öröklési szerződés alakiságai az irányadóak.” 
 
 Indokolás a T/5949/331-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 841. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 48. § (6) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(6) Az örökhagyó végrendeleti végrehajtót az (1) bekezdésben foglaltakon kívül arra az esetre is 
nevezhet, hogy – érvényes utóörökös nevezés esetén – az [utóörökösödés] utóöröklés beálltáig az 
utóörökös jogait gyakorolja[,] és [az utóörökös] kötelezettségeit teljesítse, illetve hogy gondoskod-
jon a hagyományos részére teljesítendő kötelezettség végrehajtásáról.” 
 
 Indokolás a T/5949/77. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 842. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 49. § (2) be-
kezdés a) pont módosítását javasolja: 
 
/(2) Ha a végrendelet a végrendeleti végrehajtó jogait és kötelezettségeit nem határozza meg, a vég-
rendeleti végrehajtó joga és kötelezettsége, hogy/ 
 
„a) az eljáró hatóságokat a hagyaték leltározásában segítse és az örökösök javára szükség esetén 
biztosítási intézkedés elrendelését indítványozz[on]a,” 
 
 Indokolás a T/5949/331-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
" 
" 843. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 50. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„6:50. § [A hagyaték kezelése, rendelkezés a hagyaték fölött] 
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(1) A végrendeleti végrehajtó - ha a hagyaték kezelésére az örökhagyó feljogosította - a hagyaték 
rendes gazdálkodás szerinti kezelésére köteles.” 
 
 Indokolás a T/5949/331-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 844. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 50. § (3)-(6) 
bekezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A végrendeleti végrehajtó a hagyatéki vagyon kezelése körében a hagyatékot birtokba veheti, 
és a hagyaték tárgyai[ról]val - a végintézkedésben foglaltak végrehajtása és a hagyatéki hitelezők 
kielégítése érdekében -  rendelkezhet, beleértve a vagyontárgyak elidegenítését is[, azzal a korláto-
zással, hogy a végrendeleti végrehajtó a hagyaték terhére  ingyenesen nem rendelkezhet]. 
(4) A végrendeleti végrehajtó a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy örököseinek, hagyományosoknak, 
a halál esetére megajándékozottaknak, a meghagyás jogosultjának és a ismert hagyatéki hitelezők-
nek (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: örökhagyó hagyatékában érdekelt személyeknek) 
hozzájárulásával jogosult a hagyatéki vagyontárgy tekintetében kötelezettségeket vállalni. 
(5) A végrendeleti végrehajtó kezelési joga alá tartozó vagyontárg[yra]gyal az örökös [rendelkezé-
si joga kizárt]csak a végrendeleti végrehajtó hozzájárulásával rendelkezhet. A végrendeleti végre-
hajtó kezelése alá tartozó jogot csak a végrendeleti végrehajtó érvényesíthet bíróság előtt. 
(6) A végrendeleti végrehajtónak azokat az egyébként kezelése alá tartozó hagyatéki vagyontárgya-
kat, amelyek kötelességeinek teljesítéséhez nyilvánvalóan nem szükségesek, kérelemre át kell en-
gednie az örökösöknek. E tárgyakra kiadásukkal a végrendeleti végrehajtó kezelői joga megszűnik 
és azokkal az örökös szabadon rendelkezik.” 
 
 Indokolás a T/5949/331-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 845. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 50. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/71-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 846. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 50. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) A végrendeleti végrehajtó a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy örököseinek, hagyományosok-
nak, a halál esetére megajándékozottaknak, a meghagyás jogosultjának és az ismert hagyatéki hite-
lezőknek (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: örökhagyó hagyatékában érdekelt személyek-
nek) hozzájárulásával jogosult a hagyatéki vagyontárgy tekintetében kötelezettségeket vállalni.” 
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 Indokolás a T/5949/71-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 847. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 51. § módosítását javasolják: 
 
6:51. § [A hagyaték rendes kezelése, rendelkezések betartása] 
 
Az örökhagyó által, végintézkedésében a hagyaték kezelésre előírt rendelkezéseket a végrendeleti 
végrehajtó köteles betartani. A közjegyző a végrendeleti végrehajtót az örökhagyó egyes rendelke-
zéseinek teljesítése alól nemperes eljárásban felmentheti, ha azt a végrendeleti végrehajtó, az örök-
hagyó hagyatékában érdekelt személyek közösen kérik és a rendelkezések teljesítése a [a] hagyaté-
kot jelentősen veszélyeztetné. 
 
 Indokolás a T/5949/80. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 848. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 53. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) A végrendeleti végrehajtó megbízatása megszűnik: 
 
a) a végintézkedésben meghatározott határidő elteltével, feltétel bekövetkeztével vagy ezek hiányá-
ban a hagyatéki eljárás jogerős befejeződésével, 
 
b) a végrendeleti végrehajtó halálával, megszűnésével, 
 
c) lemondással, 
 
[c)] d) a megbízatás megvonásával, 
 
[d)] e) ha törvényben meghatározott feltételeknek utóbb nem felel meg.” 
 
 Indokolás a T/5949/73. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 849. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 54. § módosítását javasolják: 
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„6:54.§ [Egyéb rendelkezések alkalmazása a végrendeleti végrehajtóra] 
 
A végrendeleti végrehajtóra egyebekben – [a] törvényben foglalt eltérésekkel – a megbízottra vo-
natkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/67. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 850. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 55. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/222-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 851. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 55. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Törvényes állagörökös [elsősorban] az örökhagyó gyermeke.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/242-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 852. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 55. § kiegészítését javasolják a következő 
új (4) bekezdés  felvételével: 
 
„(4) Az örökhagyó gyermekével esik egy tekintet alá az örökhagyótól származó, és halálakor már 
megfogant magzata feltéve, hogy élve születik.” 
 
 Indokolás a T/5949/134. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 859. (242-2. sz. jav. - Hatodik58.§), 863. (242-3. sz. jav. - 

Hatodik59.§), 867. (242-4. sz. jav. - Hatodik61.§), 871. (242-5. sz. jav. - Hatodik62.§), 903. (242-6. sz. jav. - Hatodik82.§(1)), 905. (242-

6. sz. jav. - Hatodik82.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 853. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 56. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Ha több leszármazó[, a házastárs, a bejegyzett élettárs, mint törvényes örökös] közösen 
örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes ado-
mánynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, feltéve hogy a hozzászámítást 
az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzá-
számítás kötelezettségével adta.” 
 
 Indokolás a T/5949/203. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 854. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 56. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Ha több leszármazó[,] illetve egy vagy több leszármazó mellett a házastárs[, a bejegyzett élet-
társ,] mint törvényes örökös közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez 
hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében ré-
szesítette, feltéve hogy a hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet 
következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 855. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 56. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A szokásos mértékű ajándékokat, valamint a tartásra rászorult leszármazók[, a tartásra rászo-
rult] illetve házastárs[, bejegyzett élettárs] részére nyújtott tartást akkor sem kell osztályra bocsá-
tani, ha azt az örökhagyó kifejezetten kikötötte.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 855. (277-43. sz. jav. - 

Hatodik56.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 854. (277-43. sz. jav. - 

Hatodik56.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-43. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 856. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 56. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A szokásos mértékű ajándéko[ka]t, valamint a tartásra rászorult leszármazók, [a tartásra rá-
szorult] házastárs, bejegyzett élettárs részére nyújtott tartást akkor sem kell osztályra bocsátani, ha 
azt az örökhagyó kifejezetten kikötötte.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 857. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 58. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/141. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 858. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 58. § módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/222-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 859. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 58. § módosítását javasolják: 
 
„6:58. § [[A házastárs, bejegyzett élettárs öröklése]] [Házastárs öröklése leszármazó esetén] 
 
(1) [Leszármazók hiányában] Ha az örökhagyónak leszármazói vannak, az örökhagyó házastársa[, 
bejegyzett élettársa] a hagyatékból – kivéve a (2) bekezdésben meghatározott vagyontárgyat – 
olyan részt örököl, mint az örökhagyó gyermeke. 
 
(2) [Az örökhagyó házastársa, bejegyzett élettársa örökli mindannak a vagyonnak a holtig 
tartó haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl (özvegyi jog).] Az örökhagyó házastársát 
az általa lakott lakáson és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó ha-
szonélvezeti jog illeti meg. 
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(3) [A házastárs, bejegyzett élettárs kiesése esetén a helyettesítés szabályait nem lehet alkal-
mazni.] A (2) bekezdésben meghatározott vagyontárgyakat az örökhagyó gyermekei öröklik fejen-
ként egyenlő részben.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/242-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 860. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 58. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:58. § [A házastárs[, bejegyzett élettárs] öröklése] 
 
(1) Leszármazók hiányában az örökhagyó házastársa[, bejegyzett élettársa] örököl. 
 
(2) Az örökhagyó házastársa[, bejegyzett élettársa] örökli mindannak a vagyonnak a holtig tartó 
haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl (özvegyi jog). 
 
(3) A házastárs[, bejegyzett élettárs] kiesése esetén a helyettesítés szabályait nem lehet alkalmaz-
ni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-44. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 861. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 59. § elhagyását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/222-3. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (242-1. sz. jav. - Hatodik55.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 862. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 59. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:59. § [Házastárs[, bejegyzett élettárs] választási lehetősége] 
 
(1) Tíz évi házastársi [vagy bejegyzett élettársi] együttélés esetén a házastárs[ak, bejegyzett élet-
társak] a hagyatéki eljárás során, ennek hiányában az öröklés megnyíl[ás]tától számított egy éven 
belül a hagyatéki eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél választhat[nak] az özvegyi jog, és a (2) 
bekezdésben szabályozott állagöröklés között. 
 
(2) Ha a házastárs[, bejegyzett élettárs] állagöröklést választ, akkor az örökhagyó gyermekével 
egyenlő részt örököl. Több gyermek, valamint a házastárs[, bejegyzett élettárs] fejenként egyenlő 
részben örököl. 
 
(3) Ha a házastárs[, bejegyzett élettárs] a haszonélvezeti jog öröklését választotta, akkor a haszon-
élvezeti jog megváltásának az ő kérelmére nincs helye.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-45. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 863. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 59. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„6:59. § [[Házastárs, bejegyzett élettárs választási lehetősége]] 
 
[(1) Tíz évi házastársi vagy bejegyzett élettársi együttélés esetén a házastársak, bejegyzett élet-
társak a hagyatéki eljárás során, ennek hiányában az öröklés megnyílásától számított egy 
éven belül a hagyatéki eljárásra egyébként illetékes közjegyzőnél választhatnak az özvegyi 
jog, és a (2) bekezdésben szabályozott állagöröklés között. 
(2) Ha a házastárs, bejegyzett élettárs állagöröklést választ, akkor az örökhagyó gyermekével 
egyenlő részt örököl. Több gyermek, valamint a házastárs, bejegyzett élettárs fejenként egyen-
lő részben örököl. 
(3) Ha a házastárs, bejegyzett élettárs a haszonélvezeti jog öröklését választotta, akkor a ha-
szonélvezeti jog megváltásának az ő kérelmére nincs helye.] 
 
[Házastárs, szülő öröklése leszármazók hiányában] 
 
(1) Leszármazó hiányában az örökhagyó házastársa örökli az általa lakott lakást és az általa használt 
berendezési és felszerelési tárgyakat. Az egyéb hagyaték felét ugyancsak a házastárs örökli, másik 
felét pedig az örökhagyó szülei öröklik, fejenként egyenlő arányban. 
(2) A szülő halála után a házastárs örökli azokat a vagyontárgyakat, amelyek elhunyt házastársáról 
hárultak annak szüleire. A szülő halálakor már felélt, elpusztult, elhasználódott vagy ingyenesen át-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 865. (277-45. sz. jav. - 

Hatodik60.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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ruházott vagyontárgy pótlásának vagy értéke megtérítésének nincs helye és a vagyontárgy helyébe 
lépett dolog sem követelhető. 
(3) Az örökhagyó házastársát az általa lakott lakáson és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési 
tárgyakon holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg. A házastárs kiesése esetén a helyettesítés szabá-
lyait nem lehet alkalmazni. 
(4) Leszármazó és szülő hiányában a házastárs örököl.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/242-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 864. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 59. § (3) be-
kezdés elhagyását javasolja: 
 
„[(3) Ha a házastárs, bejegyzett élettárs a haszonélvezeti jog öröklését választotta, akkor a ha-
szonélvezeti jog megváltásának az ő kérelmére nincs helye.]” 
 
 Indokolás a T/5949/332-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 865. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 60. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:60. § [A házastárs, [bejegyzett élettárs, élettárs] az örökhagyóval vagyonközösségben élő 
személy kiesése a törvényes öröklésből] 
 
(1) Törvény alapján nem örökölhet az örökhagyó házastársa, [bejegyzett élettársa, élettársa] az 
örökhagyóval vagyonközösségben élő személy, ha az öröklés megnyíl[ás]takor a házastársak[, be-
jegyzett élettársa]k között életközösség nem állott fenn illetve a vagyonközösség már megszűnt, és 
az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás. 
 
(2) Az örökhagyó házastársának, [bejegyzett élettársának, élettársának] az örökhagyóval va-
gyonközösségben élő személy az öröklésből való kiesésére csak az hivatkozhat, aki a kiesés folytán 
maga örökölne, vagy valamely a végintézkedéssel reá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől mente-
sülne.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (242-1. sz. jav. - Hatodik55.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-45. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 866. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 61. § elhagyását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/222-4. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 867. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 61. § módosítását javasolják: 
 
„6: 61. § [A házastárs[, bejegyzett élettárs] haszonélvezeti jogának megváltása] 
 
(1) Mind a törvényes állagörökösök, mind [– a 6:59.§ (3) bekezdés kivételével -] a házastárs[, be-
jegyzett élettárs] bármikor igényelhetik a házastárs[, bejegyzett élettárs] 6:58. § (2) bekezdés sze-
rint haszonélvezeti jogának megváltását. [A házastárs, bejegyzett élettárs által lakott lakáson, az 
általa használt berendezési és felszerelési tárgyakon fennálló haszonélvezet megváltását a há-
zastárssal, bejegyzett élettárssal szemben nem lehet kérni.] 
 
[(2) A házastársat, bejegyzett élettársat a megváltásra kerülő vagyonból – természetben vagy 
pénzben – olyan rész illeti meg, amelyet mint az örökhagyó gyermeke törvényes örökösként a 
leszármazókkal együtt örökölne. Ági öröklés esetén a házastársat, bejegyzett élettársat az ági 
vagyon egyharmada illeti meg.] 
 
[(3)] (2) A haszonélvezeti jog megváltásának a haszonélvező és az állagörökösök méltányos érdeke-
inek figyelembevételével kell történnie.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/242-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 862. (277-45. sz. jav. - 

Hatodik59.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (242-1. sz. jav. - Hatodik55.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 
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 868. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 61. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6: 61. § [A házastárs[, bejegyzett élettárs] haszonélvezeti jogának megváltása] 
 
(1) Mind a törvényes állagörökösök, mind – a 6:59.§ (3) bekezdés kivételével - a házastárs[, be-
jegyzett élettárs] bármikor igényelhetik a házastárs[, bejegyzett élettárs] haszonélvezeti jogának 
megváltását. A házastárs[, bejegyzett élettárs] által lakott lakáson, az általa használt berendezési és 
felszerelési tárgyakon fennálló haszonélvezet megváltását a házastárssal[, bejegyzett élettárssal] 
szemben nem lehet kérni. 
 
(2) A házastársat[, bejegyzett élettársat] a megváltásra kerülő vagyonból – természetben vagy 
pénzben – olyan rész illeti meg, amelyet mint az örökhagyó gyermeke törvényes örökösként a le-
származókkal együtt örökölne. Ági öröklés esetén a házastársat[, bejegyzett élettársat] az ági va-
gyon egyharmada illeti meg. 
 
(3) A haszonélvezeti jog megváltásának a haszonélvező és az állagörökösök méltányos érdekeinek 
figyelembevételével kell történnie.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-46. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 869. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 61. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6: 61. § [A házastárs, bejegyzett élettárs haszonélvezeti jogának megváltása] 
 
(1) Mind a törvényes állagörökösök, mind [– a 6:59.§ (3) bekezdés kivételével -] a házastárs, be-
jegyzett élettárs bármikor igényelhetik a házastárs, bejegyzett élettárs haszonélvezeti jogának meg-
váltását. A házastárs, bejegyzett élettárs által lakott lakáson, az általa használt berendezési és felsze-
relési tárgyakon fennálló haszonélvezet megváltását a házastárssal, bejegyzett élettárssal szemben 
nem lehet kérni. 
(2) [A házastársat, bejegyzett élettársat a megváltásra kerülő vagyonból – természetben vagy 
pénzben – olyan rész illeti meg, amelyet mint az örökhagyó gyermeke törvényes örökösként a 
leszármazókkal együtt örökölne. Ági öröklés esetén a házastársat, bejegyzett élettársat az ági 
vagyon egyharmada illeti meg.]Az állagörökösök a haszonélvezeti jog megváltásaként a jogosult-
nak — ha a felek másképpen nem állapodnak meg — a haszonélvezeti jog forgalmi értékének meg-
felelő pénzösszeget kötelesek fizetni. 
(3) [A haszonélvezeti jog megváltásának a haszonélvező és az állagörökösök méltányos érde-
keinek figyelembevételével kell történnie.]Ha a pénzbeli megváltás valamelyik méltányos érdeke-
it sértené, a haszonélvezeti jog a forgalmi értékének megfelelő értékű hagyatéki vagyontárgyakkal 
természetben is megváltható. Természetbeni megváltás esetén — a felek eltérő megállapodása hiá-

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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nyában — a felek méltányos érdekeinek figyelembevételével a haszonélvezeti jogot elsősorban a 
jogosult által használt berendezési és felszerelési tárgyakkal illetve olyan vagyontárgyakkal kell 
megváltani, amelyeken a jogosult az állagörökösökkel tulajdonostársként vagy 
egyetemleges jogosultként osztozik.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 870. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 62. § elhagyását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/222-4. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 871. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 62. § elhagyását javasolják: 
 
„[6:62. § [A házastárs, bejegyzett élettárs haszonélvezeti jogának korlátozása]] 
 
[(1) A házastárs, bejegyzett élettárs haszonélvezetének korlátozását csak a leszármazók kérhe-
tik. A haszonélvezet korlátozásának bármikor helye van. 
(2) A haszonélvezet korlátozása csak olyan mértékű lehet, hogy a korlátozott haszonélvezet a 
házastárs, bejegyzett élettárs szükségleteit biztosítsa, figyelembe véve az általa örökölt va-
gyontárgyakat. 
(3) A házastárs, bejegyzett élettárs által lakott lakáson, az általa használt berendezési és fel-
szerelési tárgyakon fennálló haszonélvezet korlátozását nem lehet kérni. 
(4) Ha a korlátozási igény és a házastárs, bejegyzett élettárs által előterjesztett megváltási 
igény ütközik egymással, előbb a megváltási igénynek kell helyt adni.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/242-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 872. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 62. § módosí-
tását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (242-1. sz. jav. - Hatodik55.§(1)), pontjában fog-
laltakkal. 
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„6:62. § [A házastárs[, bejegyzett élettárs] haszonélvezeti jogának korlátozása] 
 
(1) A házastárs[, bejegyzett élettárs] haszonélvezetének korlátozását csak a leszármazók kérhetik. 
A haszonélvezet korlátozásának bármikor helye van. 
 
(2) A haszonélvezet korlátozása csak olyan mértékű lehet, hogy a korlátozott haszonélvezet a házas-
társ[, bejegyzett élettárs] szükségleteit biztosítsa, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgya-
kat. 
 
(3) A házastárs[, bejegyzett élettárs] által lakott lakáson, az általa használt berendezési és felszere-
lési tárgyakon fennálló haszonélvezet korlátozását nem lehet kérni. 
 
(4) Ha a korlátozási igény és a házastárs[, bejegyzett élettárs] által előterjesztett megváltási igény 
ütközik egymással, előbb a megváltási igénynek kell helyt adni.” 
 
 
 Indokolás a T/5949/277-47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 873. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV kiegészítését javasolják a következő új 63. §  felvételével: 
 
„6:63 . § [A bejegyzett élettárs öröklése] 
 
Az örökhagyó bejegyzett élettársa úgy örököl, mint az örökhagyó házastársa.” 
 
 Indokolás a T/5949/225-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 874. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 63. § elhagyását javasolják: 
 
„[6:63. § [Az élettárs használati joga]] 
 
[(1) Az örökhagyó élettársát az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a közösen használt 
szokásos berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó használati jog illeti meg, ha az élet-
közösség közötte és az örökhagyó között a hagyaték megnyíltát megelőző – legalább – tíz évig 
fennállott. 
(2) Az élettárs használati jogának megváltására és korlátozására a házastárs, bejegyzett élet-
társ haszonélvezeti jogának megváltására és korlátozására vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.]” 
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 Indokolás a T/5949/249. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 875. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 63. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:63. § [Az élettárs használati joga] 
 
(1) Az örökhagyóval [élettársát] vagyonközösségben élő személyt az örökhagyóval közösen lakott 
lakáson és a közösen használt szokásos berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó használati 
jog illeti meg, ha [az életközösség] a vagyonközösség közötte és az örökhagyó között a hagyaték 
megnyíltát megelőző – legalább – tíz évig fennállott. 
 
(2) Az [élettárs] örökhagyóval vagyonközösségben élő személy használati jogának megváltására és 
korlátozására a házastárs[, bejegyzett élettárs] haszonélvezeti jogának megváltására és korlátozásá-
ra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az állagörökös a bíróságtól 
kérheti, hogy a használati jog időtartamát a 
vagyonközösség fennálltának tartamával azonos időre korlátozza, kivéve, ha ez a vagyonközösség-
ben élő személyre nézve – különösen idős korára és betegségére valamint a feleknek az örökhagyó-
val szemben a vagyonközösség fennállta alatt tanúsított magatartására tekintettel – különösen mél-
tánytalan lenne. 
 
 
 Indokolás a T/5949/277-47. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 876. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 63. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Az örökhagyó élettársát az örökhagyóval közösen lakott lakáson és [a közösen használt] az 
ahhoz tartozó szokásos berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó használati jog illeti meg, 
ha az életközösség közötte és az örökhagyó között a hagyaték megnyíltát megelőző – legalább – tíz 
évig fennállott.” 
 
 Indokolás a T/5949/223. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
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 877. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 63. § (2) bekezdés elhagyását javasolják: 
 
„[(2) Az élettárs használati jogának megváltására és korlátozására a házastárs, bejegyzett 
élettárs haszonélvezeti jogának megváltására és korlátozására vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.]” 
 
 Indokolás a T/5949/204. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 878. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV kiegészítését 
javasolja a következő új 64. §  felvételével: 
 
„6:64.§ [Az özvegyi jog megszűnése] 
 
(1) Megszűnik az özvegyi jog, ha a jogosult újabb házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcso-
latot létesít. 
(2) Az (1) bekezdésbe foglalt szabály megfelelően alkalmazandó az élettárs használati jogára.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 879. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 64. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Leszármazók[,] és házastárs [és bejegyzett élettárs] hiányában az örökhagyó szülői örökölnek 
fejenként egyenlő részben.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-48. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 880. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 65. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Leszármazó[knak], házastárs[nak], bejegyzett élettárs[nak], szülő[knek] és szülők leszárma-
zó[inak]ja hiányában törvényes örökösök egyenlő rész[ek]ben az örökhagyó nagyszülői.” 
 
 Indokolás a T/5949/72-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 881. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 65. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Leszármazóknak, házastársnak, [bejegyzett élettársnak,] szülőknek és szülők leszármazóinak 
hiányában törvényes örökösök egyenlő részekben az örökhagyó nagyszülői.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-49. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 882. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 66. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) [Ha sem az örökhagyó nagyszülője, sem a nagyszülőktől leszármazó nem örökölhet,] Le-
származó, házastárs, bejegyzett élettárs, szülő, nagyszülő, a szülő, illetve nagyszülő leszármazója 
hiányában törvényes örökösök fejenként egyenlő rész[ek]ben az örökhagyó dédszülői.” 
 
 Indokolás a T/5949/72-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 883. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla, dr. Szabó Éva és n. Tasnádi Péter kép-
viselők -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 66. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„(4) Ha valamelyik dédszülőpár kiesett, és helyükön leszármazójuk nem örökölhet, az egész hagya-
tékot a többi dédszülőpár vagy az ő leszármazójuk örökli a (2) és a (3) bekezdés szabályai szerint[, 
tekintet nélkül arra, hogy az örökhagyónak apai vagy anyai ági dédszülei].” 
 
 Indokolás a T/5949/79. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 884. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 67. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:67. § [A távolabbi felmenők öröklése] 
 
[Ha sem az örökhagyó dédszülője, sem a dédszülőktől leszármazó nem örökölhet,]Leszármazó, 
házastárs, bejegyzett élettárs, szülő, nagyszülő , dédszülő, a szülő , nagyszülő illetve dédszülő le-
származója hiányában törvényes örökösök fejenként egyenlő rész[ek]ben az örökhagyó távolabbi 
felmenői.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 885. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 69. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ági öröklésnek van helye testvértől vagy a testvér leszármazójától örökölt vagy egyébként in-
gyenesen szerzett vagyontárgyra is, ha a vagyontárgyat a testvér vagy a testvér leszármazója az 
örökhagyóval közös felmenőjétől örökölte vagy [egyébként] ingyenesen [kapta]szerezte.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-9. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 886. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 69. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(3) Ha a vagyontárgy ági jellege vitás, [annak ezt a] a vagyontárgy ági jellegét annak kell bizonyí-
tania, aki a vagyontárgyat ági örökösként örökölné.” 
 
 Indokolás a T/5949/137. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 887. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 71. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A túlélő házastárssal [és bejegyzett élettárssal] szemben a szokásos mértékű berendezési és 
felszerelési tárgyakra ági öröklés címén nem lehet igényt támasztani.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-50. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 888. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 74. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:74. § [Az öröklés az örökbefogadott után] 
 
Az örökbefogadott után – ha az örökbefogadás az örökbefogadott életében nem szűnt meg – le-
származó és házastárs [vagy bejegyzett élettárs] hiányában az örökbefogadó vagy annak rokonai 
örökölnek a törvényes öröklés szabályai szerint.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 889. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 75. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:75. § [A kötelesrészre jogosultak] 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 889. (277-51. sz. jav. - 

Hatodik75.§), pontjaiban foglaltakkal. 
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Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát[, bejegyzett élettársát], továbbá 
szülőjét, ha az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányá-
ban az lenne.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-51. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 890. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 77. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:77. § [A kitagadás] 
 
Nem jár kötelesrész annak, akit az örökhagyó végintézkedésében érvényesen kitagadott. A kitaga-
dás csak akkor érvényes, ha a végintézkedés annak okát kifejezetten megjelöl[i]te.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 891. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 78. § (1) be-
kezdés felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
„(1) Kitagadásnak akkor van helye, ha a kötelesrészre jogosult” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 892. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 78. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 888. (277-51. sz. jav. - 

Hatodik74.§), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 893. (277-52. sz. jav. - 

Hatodik78.§(1)c)), 896. (277-52. sz. jav. - Hatodik78.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 
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/(1) Kitagadásnak van helye, ha a kötelesrészre jogosult/ 
 
„b) az örökhagyó sérelmére [–] a rokoni kapcsolatra tekintettel [–] súlyosnak minősülő bűncselek-
ményt követett el,” 
 
 Indokolás a T/5949/243-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 893. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 78. § (1) be-
kezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Kitagadásnak van helye, ha a kötelesrészre jogosult/ 
 
„c) az örökhagyó egyenesági rokon[ai]ának, házastársának[, bejegyzett élettársának vagy élettár-
sának] életére tört, vagy sérelmükre egyéb súlyos bűntettet követett el,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 894. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 78. § (1) be-
kezdés c) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Kitagadásnak van helye, ha a kötelesrészre jogosult/ 
 
„c) az örökhagyó egyenesági rokon[ai]ának, házastársának, bejegyzett élettársának vagy élettársá-
nak életére tört, vagy sérelmükre egyéb súlyos bűntettet követett el,” 
 
 Indokolás a T/5949/332-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 895. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 78. § (3) bekezdés módosítását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 891. (277-52. sz. jav. - 

Hatodik78.§(1)felv.), 896. (277-52. sz. jav. - Hatodik78.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 
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„(3) Házastársát[, bejegyzett élettársát, élettársát] az örökhagyó házastársi[, bejegyzett élettársi, 
élettársi] kötelességet durván sértő magatartása miatt is kitagadhatja.” 
 
 Indokolás a T/5949/243-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 896. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 78. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) Az örökhagyó  [H]házastársát[, bejegyzett élettársát, élettársát] a[z örökhagyó] házastársi[, 
bejegyzett élettársi, élettársi] kötelességet durván sértő magatartása miatt is kitagadhatja.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-52. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 897. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 78. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/205. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 898. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 78. § (4) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(4) Aki kitagadás miatt kiesik az öröklésből, nem jogosult törvényes képviselőként a helyébe lépő 
[kiskorú leszármazója] személy örökségének kezelésére. Az ilyen vagyon kezelésére a szülői va-
gyonkezelésnek a szülő vagyonkezelésből kivont vagyon kezelésére vonatkozó szabályait kell meg-
felelően alkalmazni.” 
 
 Indokolás a T/5949/243-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 891. (277-52. sz. jav. - 

Hatodik78.§(1)felv.), 893. (277-52. sz. jav. - Hatodik78.§(1)c)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 899. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 79. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha a kitagadás érvénytelen, az örökös[nek] kötelesrészre [van]tarthat igény[e]t. Az utólagos 
megbocsátással hatálytalanná váló kitagadás esetében az örökös az általános szabályok szerint örö-
köl.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 900. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 81. § (1) be-
kezdés d) pont módosítását javasolja: 
 
/(1) Nem tartozik a kötelesrész alapjához/ 
 
„d) a házastárs[, a bejegyzett élettárs, az élettárs] és a leszármazók részére nyújtott tartás értéke, 
valamint” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-53. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 901. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 81. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A kötelesrészre jogosultságot létrehozó kapcsolat keletkezésének időpontja házasságból[, be-
jegyzett élettársi kapcsolatból] származó gyermek esetében az adott házasságkötés[, bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének] időpontja, örökbefogadott gyermek esetében az örökbefogadás 
időpontja, egyébként pedig a gyermek fogamzása.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-54. számon. 
A módosító javaslatot: 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 902. (277-54. sz. jav. - 

Hatodik81.§(3)), pontjaiban foglaltakkal. 
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- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 902. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 81. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A házastársat[, bejegyzett élettársat] haszonélvezet alakjában megillető kötelesrész alapjául 
csak a hagyatékban meglevő vagyontárgyak szolgálnak.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-54. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 903. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 82. § (1) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(1) Kötelesrész címén a leszármazót, házastársat és a szülőt annak fele illeti, ami neki – a 
kötelesrész alapja szerint számítva – mint törvényes örökösnek jutna.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/242-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 904. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 82. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/222-5. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), 901. (277-54. sz. jav. - 

Hatodik81.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (242-1. sz. jav. - Hatodik55.§(1)), 905. (242-6. sz. jav. - 

Hatodik82.§(2)), pontjaiban foglaltakkal. 
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 905. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 82. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha a házastársat, [bejegyzett élettársat] mint törvényes örököst haszonélvezeti jog illetné 
meg, az ő kötelesrésze a haszonélvezeti jognak olyan korlátozott mértéke, amely szükségleteit biz-
tosítja, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat (korlátozott haszonélvezet). [Egyébként 
a házastársat, bejegyzett élettársat kötelesrészként törvényes örökrészének fele illeti meg.]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/242-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 906. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 82. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) Ha a házastársat[, bejegyzett élettársat] mint törvényes örököst haszonélvezeti jog illetné 
meg, az ő kötelesrésze a haszonélvezeti jognak olyan korlátozott mértéke, amely szükségleteit biz-
tosítja, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat. Egyébként a házastársat[, bejegyzett 
élettársat] kötelesrészként törvényes örökrészének fele illeti meg.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-55. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 907. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 83. § (2) bekezdés módosítását javasolják: 
 
„(2) Ha a kötelesrészre jogosult leszármazó az öröklésből kiesett, leszármazójának kötelesrészébe 
be kell tudni mindannak az adománynak az értékét, amelyet ő és a kiesett felmenő kapott. Több le-
származó az adományt a hagyatékban való részesedésének arányában köteles betudni.” 
 
 Indokolás a T/5949/206. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (242-1. sz. jav. - Hatodik55.§(1)), 903. (242-6. sz. jav. - 

Hatodik82.§(1)), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 908. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 85. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(2) A kötelesrészre jogosult házastársa[, bejegyzett élettársa], leszármazója és ennek házastársa[, 
bejegyzett élettársa] mentesül a felelősség alól annyiban, amennyiben valamennyiük juttatásának 
értéke a kötelesrészre jogosult juttatásának értékével együtt sem haladja meg a kötelesrészre jogo-
sult törvényes örökrészét. Ezt a rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a kötelesrészre jogosult igé-
nyét a házastársával[, bejegyzett élettársával], leszármazójával vagy ennek házastársával[, bejegy-
zett élettársával] szemben érvényesíti.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-56. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 909. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 86. § módosítását javasolják: 
 
„6:86. § [A kötelesrész kiadása] 
 
(1) A kötelesrészt minden teher és korlátozás nélkül kell kiadni. Ha azonban a kötelesrész kiadása 
esetében a megmaradó vagyon a házastárs, bejegyzett élettárs korlátozott haszonélvezetét vagy az 
élettárs használati jogát sem biztosítaná, a kötelesrésznek a korlátozott haszonélvezetet, használatot  
biztosító részét csak a haszonélvezet, használat megszűnése után lehet kiadni. 
(2) Ha az örökhagyó a kötelesrészre jogosultnak korlátozással vagy terheléssel hagyott hátra va-
gyont, a korlátozás csak a kötelesrészen felüli többletre hatályos. Az örökhagyó azonban úgy is ren-
delkezhet, hogy a jogosult csupán a kötelesrészét kapja meg, ha a korlátozást vagy terhelést a 
kötelesrészre vonatkozóan is el nem fogadja. 
(3) A kötelesrészre jogosult kötelesrészének pénzben való kiadását követelheti. Természetben - a 
haszonélvezet kivételével - a kötelesrész csak abban az esetben követelhető, ha ez volt az örökha-
gyó végintézkedéssel vagy élők között nyilvánított akarata. 
(4) Ha a kötelesrész pénzben való kiadása akár a jogosultra, akár a kötelezettre sérelmes, a bíróság 
az összes körülmény mérlegelése alapján elrendelheti a kötelesrésznek egészben vagy részben ter-
mészetben való kiadását.” 
 
 Indokolás a T/5949/207. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizott-
ság; 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 910. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 86. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A kötelesrészt minden teher és korlátozás nélkül kell kiadni. Ha azonban a kötelesrész kiadása 
esetében a megmaradó vagyon a házastárs[, bejegyzett élettárs] korlátozott haszonélvezetét sem 
biztosítaná, a kötelesrésznek a korlátozott haszonélvezetet biztosító részét csak a haszonélvezet 
megszűnése után lehet kiadni.” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-57. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 911. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 86. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) A kötelesrészt minden teher és korlátozás nélkül kell kiadni. Ha azonban a kötelesrész kiadása 
eseté[be]n a megmaradó vagyon a házastárs, bejegyzett élettárs korlátozott haszonélvezetét sem 
biztosítaná, a kötelesrésznek a korlátozott haszonélvezetet biztosító részét csak a haszonélvezet 
megszűnése után lehet kiadni.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-13. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 912. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV címe módosí-
tását javasolja: 
 
„Az öröklés [jogi hatásai]joghatásai” 
 
 Indokolás a T/5949/332-14. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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 913. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 88. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:88. § [Az örökség visszautasítása] 
 
(1) Az örökös az öröklés megnyílta után az örökséget visszautasíthatja. Az államot mint törvényes 
örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg. 
(2) Az örökös külön is visszautasíthatja a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tar-
tozó berendezés, felszerelési tárgy[ak], állatállomány, munkaeszköz[ök], és a külön törvényben 
meghatározott mezőgazdasági vagyoni értékű jog öröklését, ha nem foglalkozik hivatásszerűen me-
zőgazdasági termeléssel. 
(3) A feltételhez vagy időhöz kötött[, a megszorítással tett,] valamint a meg nem engedett részle-
ges visszautasítás érvénytelen.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 914. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 91. § módosítását javasolják: 
 
„6:91. § [Hagyatéki gondnok] 
 
A törvényes öröklés szabályainak alkalmazása esetén – [kérelemre, külön] törvényben meghatáro-
zottak szerint – hagyatéki gondnok kirendelésére kerülhet sor[;]. [a] A hagyatéki gondnokot – jog-
szabály eltérő rendelkezése hiányában – a végrendeleti végrehajtót megillető jogok illetik meg, kö-
telezettségek terhelik.” 
 
 Indokolás a T/5949/153. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 915. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 94. § módosí-
tását javasolja: 
 
„6:94. § [Az osztályos egyezség] 
 
Az osztályos egyezség az a hagyatéki osztály, amelyet az örökösök kizárólag a hagyaték tárgyaira 
vonatkozóan kötnek akként, hogy annak eredményeképpen [– bár a megnyílt örökléstől eltérően –
] hagyatékból mindannyian, de törvényes örökrészüktől eltérő hányadban részesednek[, és amely 
egyezség tárgyául kizárólag a hagyaték szolgál, abba a hagyatékhoz nem tartozó vagyontár-
gyat még értékkiegyenlítésül sem vonnak be]. Az ilyen egyezség esetén a hagyatékot öröklés jog-
címén az egyezség szerint kell átadni.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-16. számon. 
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A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 916. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HATODIK KÖNYV 94. § helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
„6:94. § [Az osztályos egyezség] 
 
[Az osztályos egyezség az a hagyatéki osztály, amelyet az örökösök kizárólag a hagyaték tár-
gyaira vonatkozóan kötnek akként, hogy annak eredményeképpen – bár a megnyílt örökléstől 
eltérően – hagyatékból mindannyian részesednek, és amely egyezség tárgyául kizárólag a ha-
gyaték szolgál, abba a hagyatékhoz nem tartozó vagyontárgyat még értékkiegyenlítésül sem 
vonnak be. Az ilyen egyezség esetén a hagyatékot öröklés jogcímén az egyezség szerint kell át-
adni.] Az örökösök között kizárólag a hagyaték tárgyaira vonatkozóan létrejött egyezség esetén a 
hagyatékot öröklés jogcímén az egyezség szerint kell átadni .” 
 
 Indokolás a T/5949/208. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 917. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 97. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(1) Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitele-
zőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös bir-
tokában, [annyiban] az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.” 
 
 Indokolás a T/5949/332-17. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 918. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HATODIK KÖNYV 97. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(3) A házastárs[, bejegyzett élettárs] tűrni köteles, hogy a házastárs[, bejegyzett élettárs] haszon-
élvezetével terhelt vagyonból, az [élettárs] örökhagyóval vagyonközösségben élő személy pedig, 
hogy a használati jogával terhelt vagyonból a hitelezők követeléseiket – a hagyományon és a meg-
hagyáson alapuló követelések kivételével – kielégítsék. A kötelesrész a házastárs[, bejegyzett élet-
társ] korlátozott haszonélvezetét nem sértheti.” 
 
 Indokolás a T/5949/277-58. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 919. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/224. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 920. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet helyébe  a következő rendelkezést javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/240. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 921. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
1. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
[1. akadálymentes kommunikáció: a fogyatékossággal élő személyek által választott, a kom-
munikációról szóló értelmező rendelkezésben meghatározott kommunikációs forma, eszköz és 
módozat;] 

 
 
 Indokolás a T/5949/274-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 922. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
3. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„[3. élettársi kapcsolat: két, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése  nélkül 
közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy 
között létrejött kapcsolat, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 923. (274-18. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§4.), 932. (274-18. sz. 

jav. - HetedikI.fej.2.§13.), pontjaiban foglaltakkal. 



- 392 - 

bejegyzett élettársi kapcsolata vagy élettársi kapcsolata és akik nem állnak egymással 
egyenesági rokonságban vagy testvéri (féltestvéri) kapcsolatban;]” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-59. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 923. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
4. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
[4. értelmi képesség, pszichés állapot vagy szenvedélybetegség miatt az ügyek vitelében és a 
döntések meghozatalában való képesség csökkenése: egy vagy több mentális funkció tartós 
károsodása;] 

 
 
 Indokolás a T/5949/274-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 924. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
5. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„5. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a [törvény 
alkalmazása szerinti közhatalom gyakorlásával nem összefüggő] közszolgálati jogviszony, igaz-
ságügyi alkalmazottak, bírák, ügyészek, a Magyar Honvédség[,] illetve a fegyveres szervek hivatá-
sos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati jogviszonya;” 
 
 Indokolás a T/5949/334-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 921. (274-18. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§1.), 932. (274-18. sz. 

jav. - HetedikI.fej.2.§13.), pontjaiban foglaltakkal. 
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az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 925. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
6. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
„6. fogyasztó: olyan, önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró [természe-
tes személy]fél, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró [személy-
lyel]féllel köt szerződést;” 

 
 
 Indokolás a T/5949/306-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 926. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
8. pont a) pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
/8. gyermeket nevelő szülő:/ 
 
„a) a szülővel együtt élő házastárs, [bejegyzett élettárs,] aki a gyermeket saját háztartásában neve-
li,” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-60. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 927. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
9. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (306-1. sz. jav. - Ötödik33.§(1)), pontjában foglal-
takkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„9. házassági név: a törvényben foglalt névviselési szabályoknak megfelelő, a felek által válasz-
tott[,] és a házassági anyakönyvbe bejegyzett névviselési forma;” 

 
 
 Indokolás a T/5949/334-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 928. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 10. pont módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/93. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 929. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
10. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„10. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, továbbá [az élettárs,] az egyenesági rokon házastársa, a 
jegyes, a házastárs egyenesági rokona és testvére, a testvér házastársa, a vagyonközösségben élő 
más személy;” 

 
 
 Indokolás a T/5949/277-61. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 930. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
11. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934. (334-4. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§15.felv.), pontjában 
foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 
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„11. importáló: az, aki a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai [Unió] Közösség 
területére behoz[ó személy]za;” 
 
 Indokolás a T/5949/334-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 931. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
12. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„12. jogszabály: [a] törvény, [a kormányrendelet, az Európai Unió általános hatályú, közvetle-
nül alkalmazandó jogi aktusa, továbbá] törvény külön felhatalmazása alapján, annak keretei kö-
zött meghozott más jogszabály, továbbá a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása körében az 
önkormányzati rendelet; a 2:50. § (2) bekezdés[ével]e, a 2:65. § (2) bekezdés[ével]e, a 2:69. § (1) 
bekezdés[ével]e, a 2:77. §, a 2:80. § (3) bekezdése, a 3:224. § a 4:25. §, a 4:54. § (1) bekezdése, az 
5:2. § (1) és (3) bekezdése, az 5:36. § (2) bekezdés[ével]e, az 5:70. § (1) bekezdése, az 5:75. § (1) 
bekezdés[ével]e, az 5:80. §, az 5:104. § (1) bekezdés[ével]e, az 5:140. § (1) bekezdés[ével]e, az 
5:147. § (1) és (2) bekezdése, az 5:152. § (2) bekezdés[ével]e, az 5:156. § (3) bekezdés[ével]e, az 
5:211. § (2) bekezdés[ével]e, az 5:215. § (2) bekezdés[ével]e, az 5:228. § (1) bekezdés[ével]e, az 
5:263. § (3) bekezdés[ével]e, az 5:279. § (2) bekezdés[ével]e, az 5:502. § (2) bekezdés[ével]e, va-
lamint az 5:506. § (1) bekezdés[ével összefüggésben]e alkalmazásában valamennyi jogszabály; 
az Európai Unió szervei által kibocsátott, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogforrásokat 
— a közösségi jogból fakadó kötelezettségeket nem érintve — törvény külön felhatalmazása alap-
ján kiadott jogszabályoknak kell tekinteni;” 
 
 Indokolás a T/5949/333-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság 
- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért, az 
Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizott-
ság ülésén nem ért egyet. 
 
 
 932. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
13. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
[13. kommunikáció a kommunikációra képtelenség szempontjából: nyelv, kivetített szöveg, 
Braille-nyomtatás, taktilis kommunikáció, nagyméretű betűkkel történő nyomtatás, hozzáfér-
hető multimédia, írott, hangzó és könnyen érthető szöveg, felolvasás, augmentatív és alterna-
tív módozatok, ideértve a hozzáférhető kommunikációs és információs technológiát, valamint 
a kommunikáció egyéb módozatait, eszközeit és formáit;] 
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 Indokolás a T/5949/274-18. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 933. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 15. pont módosítását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/20. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 934. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
15. pont felvezető szövege módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„15. környezeti kár: a környezet igénybevételével[,] illetve terhelésével járó tevékenységgel vagy 
mulasztással, másnak a halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása következtében vagy egyéb-
ként okozott tényleges vagyoni kár és elmaradt haszon, továbbá” 

 
 
 Indokolás a T/5949/334-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 935. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
16. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„16. közeli hozzátartozó: a házastárs, [a bejegyzett élettárs,] az egyenesági rokon, az örökbefoga-
dott gyermek, a házastárs[nak, a bejegyzett élettársnak a] gyermeke, az örökbefogadó szülő, a 
szülő házastársa[, bejegyzett élettársa] és a testvér;” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 921. (274-18. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§1.), 923. (274-18. sz. 

jav. - HetedikI.fej.2.§4.), pontjaiban foglaltakkal. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 927. (334-2. sz. jav. - HetedikI.fej.2.§9.), pontjában fog-
laltakkal. 
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 Indokolás a T/5949/277-62. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 936. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
17. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„17. közhiteles nyilvántartás: törvényben meghatározott olyan nyilvántartás, amely a[z abba] be-
jegyzett jogok és feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja;” 
 
 Indokolás a T/5949/334-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 937. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
18. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„18. köztestület: önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező, a tagságához[, illetőleg] 
illetve a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot ellátó jogi személy, amely-
nek létrehozását törvény rendeli el;” 
 
 Indokolás a T/5949/334-6. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 938. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
19. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (277-6. sz. jav. - Második5.§(4)), pontjában foglal-
takkal. 



- 398 - 

„19. minősített szervezet: az a szervezet, amely a fogyasztók védelme céljából a jogsértéstől eltiltó 
határozatokról szóló 98]27]EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése 
alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepel;” 
 
 Indokolás a T/5949/334-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 939. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
20. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„20. [személy: a természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli jogalany;]” 
 
 Indokolás a T/5949/277-63. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 940. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
20. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„20. [személy: a természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli jogalany;]” 
 
 Indokolás a T/5949/334-8. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 941. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
21. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„21. [tagsági jogot megtestesítő értékpapír: tagsági viszonyból eredő jogosultságról külön jog-
szabály szerint kiállított értékpapír;]” 
 
 Indokolás a T/5949/334-9. számon. 
A módosító javaslatot: 
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- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 942. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szép Béla és dr. Szabó Éva képviselők -  a törvény-
javaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § kiegészítését javasolják a következő új 22. pont  felvé-
telével: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/22-2. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 943. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
22. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„22. többségi befolyás: [az] olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy 
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) 
egy jogi személyben illetve gazdasági társaságban a szavazatok több mint ötven százalékával vagy 
meghatározó befolyással rendelkezik; 
a) a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben illetve gazdasági társaságban 
meghatározó befolyással, ha 
aa)  annak tagja[,] illetve részvényese és 
- jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy [felügyelőbizottsága] felügyelő bizottsága tag-
jai többségének megválasztására[,] illetve visszahívására, vagy 
- a jogi személy más tagjaival[,] illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül ren-
delkezik a szavazatok több mint ötven százalékával; 
ab) a befolyással rendelkező számára az aa) pont  szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítot-
tak; 
b) a befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben illetve gazdasági társaságban a szavazatok több 
mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezésének vagy egy jogi személyben illetve 
gazdasági társaságban közvetetten fennálló meghatározó befolyásának megállapítása során a jogi 
személyben illetve gazdasági társaságban szavazati joggal rendelkező más jogi személyt illetve 
gazdasági társaságot (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással 
rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával; ha a köztes 
vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egész-
ként kell figyelembe venni; 
c) a közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe 
kell számítani.” 
 
 Indokolás a T/5949/334-10. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 944. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
23. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„23. üzletszerű gazdasági tevékenység [folytatása: állandósult, huzamos és szervezetszerű gaz-
dasági tevékenység végzése jellemzően nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás 
mellett]: rendszeres haszonszerzés céljával végzett gazdasági tevékenység;” 
 
 Indokolás a T/5949/334-11. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 945. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 2. § 
24. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„24. vállalkozás: [az ]olyan jogi személy[,] vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődle-
gesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre; ha törvény eltérően nem ren-
delkezik, az államra, a helyi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyesületre, a köztestület-
re[,] valamint az alapítványra - gazdasági tevékenységével összefügg[ő polgári jogi kapcsolataira 
is]ésben a vállalkozásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni[, kivéve, ha a tör-
vény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz];” 
 
 Indokolás a T/5949/334-12. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 946. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
1. pont elhagyását javasolja: 
 
„A törvény alkalmazásában: 
 
1. [dematerializált értékpapír: a tőkepiaci törvényben meghatározottak szerint elektronikus 
úton létrehozott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszes-
ség;]” 
 
 Indokolás a T/5949/324-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 947. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
2. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„2. [egyenlő bánásmód: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvényben meghatározott követelmény;]” 
 
 Indokolás a T/5949/278-15. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 948. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
4. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
„4. elektronikus [dokumentum]okirat: az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott 
adategyüttes;” 

 
 
 Indokolás a T/5949/304-7. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 949. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
7. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„7. építési napló: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott 
[dokumentum] okirat;” 
 
 Indokolás a T/5949/335-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (304-1. sz. jav. - Ötödik57.§(3)), pontjában foglal-
takkal. 
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 950. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
9. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„9. fenyegető fizetésképtelenség: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény[ szerinti 
helyzet]ben meghatározott fogalom;” 
 
 Indokolás a T/5949/335-2. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 951. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
10. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„10. fizetésképtelenség: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott 
[esetkörök] fogalom;” 
 
 Indokolás a T/5949/335-3. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 952. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 13. pont elhagyását javasol-
ják: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„13. [föld: az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben földrészletként meghatározott terüle-
tek;]” 
 
 Indokolás a T/5949/135. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
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 953. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
15. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„15. gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló törvényben [ilyenként] meghatározott 
[szervezet] jogi személy illetve jogi személyiség nélküli jogalany;” 
 
 Indokolás a T/5949/335-4. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 954. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
18. pont elhagyását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„[18. helyi önkormányzat: a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti jogi személy;]” 
 
 Indokolás a T/5949/335-5. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 955. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV I. fejezet 3. § 
20. pont módosítását javasolja: 
 
/A törvény alkalmazásában:/ 
„20. kereskedelmi [kommunikáció]közlemény: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott fogalom;” 
 
 Indokolás a T/5949/311-19. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 956. Dr. Rétvári Bence képviselő -  a törvényjavaslat HETEDIK KÖNYV 4. § (4) be-
kezdés módosítását javasolja: 
 
„(4) A határnaphoz kötött jogszerzés a [nap kezdetén] megelőző nap éjfélkor következik be.” 
 
 Indokolás a T/5949/336. számon. 



- 404 - 

A módosító javaslatot: 
- nem támogatja: a Gazdasági bizottság 
- egyharmada sem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 957. Dr. Rubovszky György, dr. Salamon László, dr. Mátrai Márta és dr. Vitányi Ist-
ván képviselők -  a törvényjavaslat „bejegyzett élettárs” szövegrészek elhagyását javasolják: 
 
„A törvényjavaslat 2:5. § (4) bekezdésében, 2:31. § (1) a) pontjában, 2:33. § (3) bekezdésében, 
2:38. § (3) bekezdés b) pontjában, 3:3. § (2) bekezdésében, 3:13. § (1) bekezdés d) pontjában és (2) 
bekezdésében, 3:14. § címében és (1)-(2) bekezdésében, a 3:21. § (4) bekezdésében, 3:34. §-ban, a 
3:36. § (1) bekezdésében, a 3:91. § (1)-(2) bekezdésében, 3:96. §-ban, a 3:106. § a) pontjában, a 
3:107. § címében, (1) és (3) bekezdésében, 3:108. § (1) és (2) bekezdésében, 3:109. § (1) bekezdé-
sében, 3:110. § (1) bekezdésében, 3:114. § (3) bekezdésében, 3:116. § (4) bekezdésében, 3:121. § 
(1) és (2) bekezdésében, 3:127. § (1) bekezdésében, 3:133. § (2) bekezdésében, 3:155. § (1) bekez-
désében, 3:168.  § (1) bekezdésében, 3:170. § (2) bekezdésében, 3:183. § (1) és (3) bekezdésében, 
3:185. § (1) bekezdésében, 3:198. § (1) bekezdésében, 3:200. § (4) bekezdésében, 3:201-203. §-
okban, 3:205. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban, 3:234. § (1) bekezdés a) pontjában, 4:88. §-ban, 
5:460. § (2) bekezdésében, 6:5. §-ban, 6:13. § (3) bekezdésében, 6:20. § (5)-(6) bekezdésében, 6:30. 
§ (3) bekezdésében, 6:39. §-ban, 6:56. § (1)-(2) bekezdésében, 6:58-65. §-okban, 6:71. § (3) bekez-
désben, 6:74-75. §-okban, 6:78. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, 6:81. § (1) bekez-
dés d) pontjában és (2)-(3) bekezdéseiben, 6:82. § (2) bekezdésében, 6:85. § (2) bekezdésében, 
6:86. § (1) bekezdésében, 6:97. § (3) bekezdésében, valamint 7:2. § 3., 8. és 16. pontjában a „[be-
jegyzett élettárs]” szövegrész” 

 
 
 Indokolás a T/5949/121. számon. 
A módosító javaslatot: 

- nem támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Ifjúsági bizottság; 

 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet. 
 
 
 958. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat „bejegyzett élettárs” szövegrészek elhagyását javasolják: 
 
VISSZAVONVA! 
 
 Indokolás a T/5949/225-1. számon Előt.: E NE Biz.: T NT 1/3-a sem 
 
 
 959. Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők -  a törvény-
javaslat „bejegyzett élettárs” szövegrészek elhagyását javasolják: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (121. sz. jav. - Harmadik), pontjában foglaltak-
kal. 
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„A törvényjavaslat 2:5. § (4) bekezdésében, 2:31. § (1) a) pontjában, 2:33. § (3) bekezdésében, 
2:38. § (3) bekezdés b) pontjában, 3:3. § (2) bekezdésében, 3:13. § (1) bekezdés d) pontjában és (2) 
bekezdésében, 3:14. § (2) bekezdésében, a 3:36. § (1) bekezdésében, a 3:96. §-ban, a 3:106. § a) 
pontjában, a 3:107. § címében, (1) és (3) bekezdésében, 3:108. § (1) és (2) bekezdésében, 3:109. § 
(1) bekezdésében, 3:110. § (1) bekezdésében, 3:114. § (3) bekezdésében, 3:116. § (4) bekezdésé-
ben, 3:121. § (1) és (2) bekezdésében, 3:127. § (1) bekezdésében, 3:133. § (2) bekezdésében, 3:155. 
§ (1) bekezdésében, 3:168.  § (1) bekezdésében, 3:170. § (2) bekezdésében, 3:183. § (1) és (3) be-
kezdésében, 3:185. § (1) bekezdésében, 3:198. § (1) bekezdésében, 3:200. § (4) bekezdésében, 
3:201-203. §-okban, 3:205. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban, 3:234. § (1) bekezdés a) pontjában, 
4:88. § (4) bekezdésében, 5:460. § (2) bekezdésében, 6:5. §-ban, 6:13. § (3) bekezdésében, 6:20. § 
(5) bekezdésében, 6:30. § (3) bekezdésében, 6:39. §-ban, 6:56. § (1)-(2) bekezdésében, 6:60. §, 
6:63. § (2) bekezdésében, a 6:64. § (1) bekezdésében, a 6:65. § (1) bekezdésében, 6:71. § (3) bekez-
désben, 6:74-75. §-okban, 6:78. § (1) bekezdés c) pontjában, 6:81. § (1) bekezdés d) pontjában és 
(2)-(3) bekezdéseiben, 6:85. § (2) bekezdésében, 6:86. § (1) bekezdésében, 6:97. § (3) bekezdésé-
ben, valamint 7:2. § 8. pontjában a „[bejegyzett élettárs]” szövegrész” 
 
 Indokolás a T/5949/244-1. számon. 
A módosító javaslatot: 

- támogatja: az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 
 
az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 
 
 
 
Budapest, 2009. február 26. 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatalának  Jogi Főosztálya és Tájékoztatási Főosztálya 
 
 

 
Dr. Csiha Judit s.k. 

Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottságának elnöke 

Balog Zoltán s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Podolák György s.k. 
Gazdasági és informatikai 

bizottságának elnöke 

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s.k. 
Ifjúsági, szociális és családügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó- 

bizottságának elnöke 

Font Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 

Gy. Németh Erzsébet s.k. 
Önkormányzati és területfejlesztési 

bizottságának elnöke 
 


