
2009 10/05 09 :37 +36 1 441 3652
	

IRM PARLAMENTI GSZTAL Y

tGA2SACY~CY t
£5 RF.a1 rJ£SZ£Z 4
Mtr'11SZtok!~

A MAC;YAft KC5ZTÁ SASÁG IGAZSÁGÜCY t

ES RENh SZETT Mla!5.ZtER1'-

#3616 P .001/004

lktatószán: IRMtPJKNMFO/42-7/2009 _

Tárgy: írásbeli kérdés
az új Polgári Törvénykönyv

hatályba3épésérMi

Dr. Répássy Róbert úr részére
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

	

iroral£illywaI_Y1 ; ./14'0.13
BUDAPEsT

	

Érkezett 2009 OKT 0 5.

Trsatelt Kép 4seslö r-!

A Házszabály 9a.

	

alapja .1 J!Da43. saámúr az „Érdekli-a a Kormányt,. fogy a
hirbsá.gnk 2.011. . január 1 . előtt nen . tudnak felky 	 sa.ü lni az új Polgári Törvénykönyv
aikalma ra?” cJrnÚ kérdésére a következő választ adom:

Az ú} Polgári T•3rvéoykt nyv (a továbbiakban: Ptk_) hatályba lépésével kapcsolatban
az 113112009. (VLIIIL3_), Korín, határozat mellékletében található szabályozási elvek
valóban az új Ptk 2010_ május 1-i hatályba lépéséből indultak ki, valamint utalnak
néhány olyan területre, ahol hosszabb W- 2011 . január 1-ig tartó – felkészülési idő
szükséges. Ezek a megállapítások az új Ptk. hatályba lépéséről és végrehajtásáról szóló
törvény {a továbbiakban: Ptké .Y előkészítése érdekében szükségesek. A hatályba
lépésre vonatkozó tényleges döntést – az említett elvek figyelembe vételével –
hozhatia meg az OíszágQ í és.

A Ptké. előkészítése során áttekintiük azokat a szabályozási területeket, ahol a
jogalkalmazók felkészülése érdekében hosszabb idő szükséges. A megalapozott
döntéshez figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az új Ptk . jelentős részben nem

változtat a hatályos szabályozáson, illetve a változás a fennálló bírói gyakorlat
beépítése a kódexbe. A bírák (valamint ügyészek, ügyvédek, közjegyzők stb.)
felkészülése, felkészítése már megkezdődött, például a Bíróképző A.kadémia
szervezésében. Az új Ptk-ról szóló törvényjavaslat módosító javaslatokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege hónapok óta bárki számára hoz?áférhető az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium honlapján . A zárószavazást követően a köztársasági elnök i
aláírásra benyújtott normaszöveg szeptember 25 . óta ugyancsak olvasható ezen a
honlapon és az Országgyűlés honlapján ,
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MINISZTÉRIUM

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYt

ÉS RENDÉSZETI MIN4SZTER,E

A bíróságok elé az ój ?tk . alapján tlblrtlandó figyel l > .yoraó többsége csap később
kerül, az ítélkezés még egy ideig az 1959. évi N. törvény alapján folytatódik. Ennek
ellem err azonban, ha a 20 .1,9. évi nyár; szitneá t.Jitttt befejez1 a felkészülés
cs a jogalkalmazók készen #'I1 k az Ptk. alkalmazására_ Mindez a 2010, májusi
időpont mellett szól azzal, hogy a Ptké. eJzikészítés,e és P.lfogas ,áca során indokalt

áttékinteni, hogy mely terii3.eteken köv keli meg ~ben a nem jogász
jogalkalmazók, : dlr .ile a hosszabb fellkésaf»ési irlr t í)Jyen terület lehel Jvll_ a.:galádjog és
az fir óklési jog>. A. döntés során természete.sen figyelembe ]sell venni azt hogy nem
okozhat jogaJkairaazásJ nehézséget az, az új Ptk- egyes .szabálvtsys%i területei
mp►s idciptsntban lépnek. Tiat yba.

Tisztelt lervis~4s Úr !.

Kérésének nwgfele'lben esatraJlran naeglr difim a. Le elsőbb Bíróságnak az új Ptk.
hatályba lépésére vanatkozá észxe zétle 1 eit.

Budapest, 2009 . október „.„:”

Üdvözlettel :

.7„
Dr. Draskovics Tibor
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A Legfelsőbb Sfrőságnaf€ az új .hol?gári Turvényicdnyv hatályba,- tép te a'ortatkcrzó

észrevételei

7, .

A Polgári Törvénykönyvről szóló új törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szól ó

törvény oldkdszítéS a iriziarrtlo.t a további jt? ,~11t i feJladar ói .zóló knrxnány-

eiőterjesztésre - a kormányhatározat 1 . számú mellékletét képező szabályozási elvekre -

Vocv5FiLa a Legfelsőbb Bíróság nevében dr. Wellmann György kollégiumvezető úr

200S.El.I.B.113-17.szaznú, 2009. július 6 .-án kelt levelében a következőket írta:

,L cl

	

!Ptk . és Pk~ _ +~;tbaléséndi nt a

Az előterjesztés két teltételezésből (az új f=tk. szeptemberi és a P . novemberi elfogadása).

kiindulva határozza meg mind a Ptk., mind a Ptké. esetében a 2010. május 1-ei hatálybalépést .

A 3 íimüulásnals. tekcinteaa két ekőfeltétel egyáltalán, nem si.ztos, hagy tel3esiilni fng, de xnég ha

így is lenne, a 2010 . május 1-jei hatálybalépési időpontot szakmailag teljességgel

elfogadhatatlannak tartjuk. Ami az új Ptk .-t illeti, a hatályos kormányhatározat 2008. évi

elfogadást feltételezve jelhite meg a hatálybalépés idésprmtjakéi~t a 2ll l ,ő . január "l -jel dátumot ,

vagyis több mint egy éves felkészülési időt szándékozott biztosítani . Véleménycink szerint az

ettől való PJtéréc semmivel sem indokolható, vagyis az új Ptk . nem léptethető hatályba az

elfogadásától szárnitott egy évnél rövidebb határidőn belül . A Ptké. valamint a kapcsolódó

törvénycsomagok kidolgozása fogalmilag nem tud megkezdődni addig, amíg nincs elfogadott

v leges Ptk. sí veg. (Ez a trznták álláspontja is, arnirrt e^-,z .s e ceter=es. tés 22. ,oldalá.* utalás

is tőrténik.) Ehhez képest teljesen irreálisnak tartjuk a kormányhatározat tervezetében a z

egyes kapcsolódó jogalkotási feladatokra a 2009. augusztus 26-ai határidők előírását .

HatárorütCan eíiennrzttk art hegy a sL dex egyes részei (az e2,5terjesrtés ,? . a biztosítási

szabályokra utal) később lépjenek hatályba . A kódex csak valamennyi rendelkezésére

Utca.-~eggsé sem. léptethető hatályba.- 2009 . őszi elfogadást feltételezve - álláspontunk-

szerint 2t3I F . január F jével .''''
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A Polgári Törvénykönyvrét szóló törvény hatályba lépésér ől és végrehajtásáról szóló

tl5rvéuyjavaslatx a Yi,egfeisöbb $k~öság revéhaa. dr. Wellextaean. György

úr 2009.El.l .B,1 J34 .szamÚ, 2009. szeptember 24.-én Tcelt levelében a következőket írta;

„Első rész: A Polgári Törvénykönyv hatálybalépés e

Ad 1.§ (1) be1K.: Túl korai a lnatályloaléspcs időptmaja, kalöntásen, l}a figyelei slye aesszU., Ysagy

a Ptk, a táróvitában is számos ponton módosult, igy autentikus szövege 2009 . október 1-je

elő tt trlt3sar3 ,.r-rrr ~s~ Pr~r°t meg (ehhez jártak hogy a .Ptk elfogadása is csak november-

és az i.e. számos tiaruéttyt m.édasít) . Egy ilyen horderejű törvénycsomag

h tályL sJépéséaak elr készitéséxe jügwédeky . bírák ké>azése> állampolgárok tájékoztatása) alig

7 hdtuag ram elegendő . A hatályos Ptk.-t például 1959 . VIII . 11 . napján hirdették Ici, és 1960 .

május I . napján lépett hatályba, vagyis csaknem 9 hónap volt a felkészt lésre, Erre tekintette l
indokolt a hatályba lépés időpontját 2011 . január I . napjára eltolni . Ez azzal az előnnyel i s

járna, hogy a Ptk_ szabályai egyszerre léphetnének hatályba.

Ad 1.§ (2)-(3) béka A icéslelteTett haxülybalépésiá szabályok kiire lukkényes, kiSaetkezetlen . és
sok tekintetben por tactaa. A 2:59 y§' <2) bekezdés pé dá 2 az alapítvány .^y iJt >~árt asávaá
kapcsolt ö , Yr ía ypótlási s2a4a yo'xcat tartalmazza, a 3 :2.l. .§-nak a-laza bak.azdéa; az
e i~y~ tc}zést eredményező, sz ő éseJcet a késbbbz x észhős aháiy a fe llí+ j.ogv:i.szcuoyokra
is zlkal -inni re .del:. . A kétő.hh hatályba tépteterdő jcxgtntézmények közül csak az újak esetén
merD)her fe,J a kécJelxetexi batálvbalépés sikségessége, így a iizing és faktoring szerződésnél
(5 :359-5 :373 .) és a bizalmi vagyonkezelésnél (5 :483-5 :495 .§§) ,
A (3) bekezdésbe foglalt szabály is indokolatlannak ttSnik. A gondnokoltak számának
korlátozására vonatkozó szabály azonnal hatályba léptethető azzal, hogy a kötelező
felülvizsgálat alkalmával fel kell menteni a gondnokot, ha a törvényben megengedettnél több
gondnoki kitendelése van. A kötelező felülvizsgálatnak a Ptk. hatálybalépését követő 5 éven
belül meg kell történnie, igy lényegében tarthatók a határidők, sót, mivel a felülvizsgálat
nagyrészt ezt megelőzően lezajlik, jóval korábban elérhet ő a kívánatos állapot .
Javaslat:
A hatálybalépés eltolására tekintettel e szabályok maradjanak el .”

Megjegyzés: A Legfelsőbb !?íróság ésarevétedébera > , pontatlanságokat" jeles, holott a
véleményem .tévedett, . nem vette figyelembe az Országgyűlés által addigra már elfogadott
módosító javaslatokat.
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