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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi bizottsága,

Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság) ,

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási	 bizottság) ,

Fogyasztóvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági

bizottság), Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági
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bizottság), Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban : Kulturális bizottság), valamint

Mezőgazdasági bizottsága megvitatta a Polgári Törvénykönyvről szóló, T/7971 . számon

beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/7971/194-212 . számú bizottsági

és kapcsolódó módosító javaslatokat .

Patay Vilmos képviselő a T/7971/194 . sz. módosító javaslatát visszavonta, ezért az t

az ajánlás nem tartalmazza .

Az Alkotmányügyi, az Emberi jogi, a Foglalkoztatási és a Mezőgazdasági
bizottság ülésén az Előterjesztő tárcaálláspontot közölt.

A Fogyasztóvédelmi, a Gazdasági, az Ifjúsági és a Kulturális bizottság 2012 .

december 5-i ülésére vette napirendjére a módosító indítványok megtárgyalását.

Az Egészségügyi bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítvány nem érkezett .

I.

1. Magyar Zoltán képviselő – kapcsolódva a T/7971/80 . számú módosító
indítványhoz – a törvényjavaslat 2 :11. §-ának a következő módosítását, valamint új (2)

bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

2:11 . § /A korlátozottan cselekvőképes kiskorú/

(1) Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem

cselekvőképtelen .

(2) Korlátozottan cselekvőkpes továbbá az a tizenkettedik életévét betöltött kiskorú, akine k

bűnösségét a bíróság jogerősen megállapította és nem cselekvőképtelen .

Indokolás : Lásd a T/7971/205 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Dr. Schiffer András képviselő – kapcsolódva a T/7971/166 . számú módosító

indítványhoz – a törvényjavaslat 2 :43 . §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását

javasolja :

2:43. § /Nevesített személyiségi jogok/
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A személyiségi jogok sérelmét jelenti különöse n

a) az emberi méltóság megsértése ;

bl az élet, a testi épség és az egészség megsértése ;

c) a véleménynyilvánítás szabadságának megsértése ;

[b)] dl a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése ;

[c)] el a személy hátrányos megkülönböztetése ;

[d)] f2 a becsület és a jóhírnév megsértése ;

[e)] gl a magántitokhoz és [a személyes adatok védelméhez való] az információs
önrendelkezési jog megsértése ;

[~] hl a névviseléshez való jog megsértése ;

[g)] il a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése ;

j) a tisztességes eljáráshoz való jog megsértése, így különösen az eljárási jogoknaka
büntetőeljárásokban, a polgári peres és nemperes, valamint a közigazgatási hatósági
eljárásokban az ügy érdemi elbírálását nem érint ő sérelme.

Indokolás : Lásd a T/7971/199 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor képviselő — kapcsolódva a
T/7971/19 . számú módosító indítványhoz — a törvényjavaslat 3 :30. § (2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

3:30. § /A szervezeti egység jogalanyiságának megszűnésével kapcsolatos
rendelkezések/

(2) Ha a jogi személy a szervezeti egység jogi személyiségének megsz űnésérő l döntött, e
döntést köteles közzétenni . Az[ok] a hitelezőik], aki[k]nek [le nem járt] követelése[i] a
döntés közzététele előtt keletkez[tek]ett, a közzétételtől számított harminc napos jogvesztő
határidőn belül a jogi személytől megfelelő biztosítékot követelhet[nek], ha a szervezet i
egység jogi személyiségének megszűnése követelés[eik]nek kielégítését veszélyezteti . A
szervezeti egység törlésére akkor kerülhet sor, ha a jogi személy a jogosult kérésére megfelelő
biztosítékot ad .
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T/7971/208 . és 209. sz .

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g

összefüggnek : 3 . és 4 .

Indokolás : Lásd a T/7971/209 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor képviselő – kapcsolódva a
T/7971/17 . számú módosító indítványhoz – a törvényjavaslat 3 :40. § (2) bekezdésének a

következő módosítását javasolja :

3:40 . § /Az átalakulás befejezése /

(2) Az elfogadott átalakulási tervet az átalakulásról hozott döntéssel együtt közzé kell tenni .

Az[ok] a hitelező ik], aki[k]nek [le nem járt] követelése[i] a közzététel el ő tt keletkez[tek]ett ,

a közzétételtől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül az átalakuló jogi személytől

megfelelő biztosítékot követelhet[nek], ha az átalakulás követelés[eik]ének kielégítését

veszélyezteti .

T/7971/208 . és 209. sz .

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g

összefüggnek: 3 . és 4 .

Indokolás : Lásd a T/7971/208 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor képviselő – kapcsolódva a

T/7971/19. számú módosító indítványhoz – a törvényjavaslat 3 :56. § (1) bekezdésének a

következő módosítását javasolja:

3 :56 . § /A közgyű lés ülésezése/

(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik . A létesítő okirat ettől eltérő
rendelkezése semmis .

Indokolás : Lásd a T/7971/207 . számú módosító javaslat

indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatj a
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Staudt Gábor képviselő – kapcsolódva a

T/7971/32 . számú módosító indítványhoz – a törvényjavaslat 3 :137. § (2) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

3:137. § /A társaság jogutód nélküli megsz űnése/

(2) Az új tag belépéséig vagy [a végelszámoló kirendeléséig] ennek hiányában a jogutó d

nélküli megszűnésig vagy a felszámoló kirendeléséig az egyedüli tag jogosult dönteni a tago k

gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben, és őt kell a társaság vezető tisztségviselőjének

tekinteni, feltéve, hogy megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó törvényi elő írásoknak .
Ha a társaságnak nem maradt ilyen tagja, a társaság részére a nyilvántartó bírósá g

felügyelőbiztost rendel ki .

Indokolás : Lásd a T/7971/210 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a
- a Foglalkoztatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr . Staudt Gábor képviselő – kapcsolódva a

T/7971/158 . számú módosító indítványhoz – a törvényjavaslat 3:391. § (1) bekezdésének a

következő módosítását javasolja :

3:391 . § /Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén /

(1) Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból [kifolyólag] az alapító i

jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratba n

kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja .

Indokolás : Lásd a T/7971/206 . számú módosító javaslat

indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat Negyedik Könyv Harmadik
rész címének a következő módosítását javasolja :

HARMADIK RÉSZ

Az ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT CSALÁDJOGI HATÁSA I

Indokolás : Lásd a T/7971/211/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4:86-4:88. §-ainak és az azt
megelőző VII. Címnek az elhagyását javasolja :

[VII. Cím

Az élettársi kapcsolat létrejötte és családjogi hatása i

4:86. § /Az élettársi kapcsolat létrejötte és megsz űnése/

(1) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban :
életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági
életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak
egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban .

(2) Az élettársi kapcsolat az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az életközössé g
létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett
élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér .

4:87. § /Az élettársi kapcsolat nyilvántartása )

(1) Két nem cselekvőképtelen nagykorú személy közösen nyilatkozhat a közjegyz ő előtt élettársi
kapcsolatuk tényének fennállásáról, és kérhetik nyilatkozatuk nyilvántartásba vételét .

(2) Az élettársi nyilatkozatok nyilvántartása az ellenkező bizonyításáig közhitelesen tanúsítja a z
élettársi kapcsolat fennállását, annak időtartamát és megszűnését .

4 :88 . § /Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai /

(1) Az élettársak jogai és kötelezettségei egyenlők. Kapcsolatuk fennállása alatt kötelesek közös
céljaik érdekében együttműködni és egymást támogatni.

(2) Az élettárs a kapcsolat megsz űnését követően az e törvényben meghatározott
esetekben volt élettársától tartásra, a volt élettársával közösen használt lakás
használatának és vagyoni viszonyaiknak a rendezésére tarthat igényt .]
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Indokolás : Lásd a T/7971/211/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4:89. § nyitó szövegrészének,
(1) bekezdés a) pontjának és (2) bekezdésének az elhagyását javasolja:

4:89 . § /Az élettársi tartásra való jogosultság /

(1) Az életközösség megszűnése esetén volt élettársától tartást követelhet az, aki magá t
önhibáján kívül nem képes eltartani, feltéve, hog y

[a) az életközösség legalább tíz évig fennállt ; vagy

b)J az életközösség legalább egy évig fennállt és az élettársak kapcsolatából gyerme k
született.

[(2) A bíróság kivételesen indokolt esetben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottnál rövidebb id őtartamú élettársi kapcsolat esetén is megállapíthatja a
tartási kötelezettséget .

(3)] (2) Ha a volt élettárs a tartásra az életközösség megsz űnését követő egy év eltelte után
válik rászorulttá, volt élettársától tartást különös méltánylást érdemlő esetben követelhet .

Indokolás : Lásd a T/7971/211/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

11. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4:95-4:96 §-ainak és az azt
megelőző IX. Címnek az elhagyását javasolja :

[IX. Cím

Az élettársak vagyoni viszonyai

4 :95 . § /Az élettársi vagyonjogi szerződés/

(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejér e
szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd álta l
ellenjegyzett magánokiratba foglalták .

(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek ,
amely –szerz ődés vagy e törvény alapján – a házastársak között érvényesülhet .
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(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az
élettársi vagyonjogi szerz ődések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársa k
bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerz ődés fennállásáról és annak tartalmáró l
tudott vagy tudnia kellett .

(4) Az élettársi vagyonjogi szerz ődések nyilvántartására a házassági vagyonjogi
szerződések nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell .

4:96. § /Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer/

(1) Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az
együttélés alatt önálló vagyonszerz ők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik
élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporula t
megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársa k
esetén különvagyonnak min ősül.

(2) Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában ,
elsősorban természetben illeti meg részesedés . A háztartásban, a gyermeknevelésbe n
valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben val ó
közreműködésnek minősül.

(3) Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell
tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt
jelentene.

(4) Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a
vagyonszaporulat élettársak közötti megosztására – ha e törvény eltér ően nem
rendelkezik – a házastársak között szerz ődéssel kiköthető közszerzeményi rendszer
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni . ]

Indokolás: Lásd a T/7971/211/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

12. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4 :100. § (1) bekezdés a)
pontjának az elhagyását javasolja :

4 :100. § /Az élettárs feljogosítása a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján lakot t
lakás használatára /

(1) Az élettársi kapcsolat megszűnése esetén a bíróság a volt élettársat – kérelmére –
feljogosíthatja a másik élettárs kizárólagos jogcíme alapján közösen használt lakás tovább i
használatára, ha

[a) az életközösség legalább tíz évig fennállt ; vagy
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b)J az életközösség legalább egy évig fennállt, és az élettársak kapcsolatából származ ó
kiskorú gyermek lakáshasználati jogának biztosítása érdekében ez indokolt .

Indokolás : Lásd a T/7971/211/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

13. Magyar Zoltán képviselő – kapcsolódva a T/7971/118/94. számú módosító
indítványhoz – a törvényjavaslat 5 :45. §-ának a következő módosítását javasolja :

5 :45. § /A jogcímes elbirtoklás /

Az elbirtoklás öt év elteltével következik be, ha a birtokos [a dolog] az ingatlanbirtokát a
tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának
ingatlan-nyilvántartási 	 bejegyzését [átruházását] követelhetné, ha a szerződés az
[érvényességéhez] ehhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelne, és a
birtokos [a maga részéről] az ellenszolgáltatást teljesítette . A birtokosnak igazolnia kell ,
hogy	 az	 írásbeli	 szerződésben	 foglalt	 tulajdonjog-változás	 ingatlannyilvántartás i
bejegyeztetését kérelmezte .

Indokolás : Lásd a T/7971/200. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a
- a Mezőgazdasági biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Magyar Zoltán képviselő – kapcsolódva a T/7971/118/110 . számú módosító
indítványhoz – a törvényjavaslat 5:127. (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

5 :127 . § /A kielégítési jog/

(4) A fizetésiszámla-követelést terhel ő jelzálogjog érvényesítése [bírósági] határozat alapján ,
végrehajtás útján történhet .

Indokolás : Lásd a T/7971/201 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a
- a Mezőgazdasági biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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15. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:166. §-ának a következő
módosítását javasolja :

Az ingatlan-nyilvántartás és annak anva2i ioQi elvei

5:166 . § /Az ingatlan-nyilvántartás/

(1) [Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanokra vonatkozó jogok, valamint jogi
szempontból jelentős tények nyilvános és közhiteles nyilvántartása .] Az ingatlan-
nyilvántartás tartalmazza az ingatlanok[nak] 	 hoz kapcsolódó törvényben meghatározot t
jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, továbbá az ingatlanoknak, valamint [és] az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személyeknek a jogszabályban meghatározott adatait .

(2) Az ingatlan-nyilvántartás vezetése az e törvényben meghatározott anyagi jogi elvek,
valamint a bejegyzés, a nyilvánosság, a közhitelesség, az okirat, a kérelemhez kötöttség ,
valamint a rangsor törvényben meghatározott eljárásjogi alapelveinek megfelelően történik.

Indokolás : Lásd a T/7971/212/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

16. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:167. §-ának az elhagyását
javasolja:

[5 :167. § /Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága/

(1) Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános .

(2) Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap, illetve térkép tartalmát – a különös védele m
alá tartozó személyes adatok kivételével – bárki megismerheti, arról feljegyzést
készíthet, továbbá hiteles másolat vagy tanúsítvány kiadását kérheti .

(3) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés és a széljegyzett ingatlan -
nyilvántartási igény alapjául szolgáló okiratok tartalma – a hozzájárulás és az igazolt
igény keretei között – akkor ismerhető meg, ha a kérelmező igazolja, hogy a
megismeréshez az okirat tartalma által érintett jogosultak és kötelezettek hozzájárultak ,
vagy hogy az okirat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vag y
hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

(4) Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények é s
átvezetett adatok alapjául szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rés z
meghatározására vonatkozó tartalma korlátozás nélkül megismerhet ő akkor is, ha a
tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem hivatkozik arra, hogy a természetbeni rés z
meghatározását az okirat tartalmazza . ]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
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17. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:168. §-ának az elhagyását
javasolja:

[5:168 . § /Az okirati elv/

Az ingatlan-nyilvántartásba jog és jogilag jelentős tény bejegyzésére, feljegyzésére é s
adatok átvezetésére jogszabályban meghatározott okirat, továbbá bírósági vagy hatóság i
határozat alapján kerülhet sor . ]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/3 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állás t

18. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:169. §-ának a következő
módosítását javasolja :

5:169. § /A bejegyzési elv /

(1) [Törvényben meghatározott egyes jogok keletkezéséhez, módosulásához é s
megszűnéséhez azoknak az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapra történ ő bejegyzése i s
szükséges . Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok a tulajdoni lapra történ ő
bejegyzéssel keletkeznek. Az ingatlan-nyilvántartásba azokat a jogokat lehet bejegyezni,
amelyek bejegyezését jogszabály lehetővé teszi .] Az ingatlan-nyilvántartásba azokata
jogokat lehet bejegyezni, amelyek bejegyzését törvény lehet ővé teszi.

(2) Törvényben meghatározott egyes jogok keletkezéséhez, módosulásához és megszűnéséhez
azoknak az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapra történ ő bejegyzése is szükséges .

[(2)] (3) Az érvényes jogátruházásról kiállított okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti a z
átruházáson alapuló tulajdonjogot, továbbá a szerződésen alapuló vagyonkezel ői jogot ,
földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot és a használat jogát, telki szolgalmi jogot és
jelzálogjogot (önálló zálogjogot) .

[(3) Törvényben meghatározott egyes jogilag jelent ős tények feljegyzésének, illetve
jogszabály erejénél fogva keletkező jogok bejegyzésének elmaradása a hozzájuk fűződő
joghatást nem érinti. ]

(4) Törvényben meghatározott egyes jogok bejegyzésének és jogilag jelent ős tények
feljegyzésének elmaradása esetén a jogosult azokat a jóhiszemű harmadik jogszerzővel
szemben nem érvényesítheti .

[(5) Törvényben meghatározott egyes jogok és jogilag jelent ős tények bejegyzése a
későbbi jogszerzők szerzését korlátozza vagy feltételessé teszi.]
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Indokolás : Lásd a T/7971/212/4. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állás t

19. Magyar Zoltán képviselő – kapcsolódva a T/7971/118/115 . számú módosító
indítványhoz – a törvényjavaslat 5:169. § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolja:

5:169 . § /A bejegyzési elv/

(1) Törvényben meghatározott egyes jogok keletkezéséhez, módosulásához és megszűnéséhez
azoknak az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapra történ ő bejegyzése is szükséges[. Az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett], ezen jogok a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel
keletkeznek . Az ingatlan-nyilvántartásba azokat a jogokat lehet bejegyezni, amelye k
bejegyezését jogszabály lehet ővé teszi .

Indokolás : Lásd a T/7971/202 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a
- a Mezőgazdasági biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

20. Dr. Papcsák Ferenc és dr. Vas Imre képviselő – kapcsolódva a T/7971/45 .
számú módosító indítványhoz – a törvényjavaslat 5:169. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

5:169. § /A bejegyzési elv /

(2) A[z érvényes] jogátruházásról kiállított okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti a z
átruházáson alapuló tulajdonjogot, [továbbá] ajogalapításról kiállított okiraton alapul ó
bejegyzés pedig a szerződésen alapuló vagyonkezelői jogot, földhasználati jogot ,
haszonélvezeti jogot és a használat jogát, telki szolgalmi jogot és jelzálogjogot .

Indokolás : Lásd a T/7971/197. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a
- a Mezőgazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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21. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:170. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5:170. § IA rangsor elve/

Az ingatlanra bejegyzett jogok ingatlan-nyilvántartási sorrendjét (a továbbiakban :
rangsor) a bejegyzések hatályának kezdetére irányadó időpontok határozzák meg.]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

22. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:171. §-ának a következő
módosítását javasolja:

5:171 . § /Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége /

Az ingatlan-nyilvántartás — az ellenkező bizonyításig - a bejegyzett jogok és a feljegyzett
tények fennállását hitelesen tanúsítja .

Indokolás : Lásd a T/7971/212/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

23. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5 :172. §-ának az elhagyását
javasolja:

[5 :172. § /Az ingatlan-nyilvántartási közhitelesség tartalma/

(1) Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, vagy ha valamely tényt
oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megfelel ően irányadók az ingatlan-nyilvántartásban
széljegyzett kérelmek kapcsán a folyamatban lév ő eljárás tényére és tárgyára is . ]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/7 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
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24. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:173. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5:173. § IAz ingatlan-nyilvántartásban bízva jogot szerző jóhiszeműsége/

(1) A jóhiszemű jogszerzésre hivatkozó fél jóhiszem űségének megítélése során a
jóhiszeműség fennállását a jogszerzésre alapított kérelmének az ingatlan -
nyilvántartásba való bejegyzés céljából való benyújtása szerinti id őpontban kell
vizsgálni. Ha a jogváltozásra irányuló megállapodás a bejegyzés hatályossá válásána k
időpontja után jött létre, a jóhiszeműség megítélése során a megállapodás létrejöttének
időpontja az irányadó.

(2) Nem tekinthető jóhiszeműnek az a jogot szerző vagy a jóhiszeműség védelme alá eső
egyéb cselekményt végző személy, aki jogának szerzésekor vagy a cselekmén y
véghezvitelének időpontjában az ingatlan-nyilvántartás tartalmának helytelenségér ől
vagy az ingatlan-nyilvántartásban jogosultként bejegyzett személy jogána k
korlátozottságáról tudott vagy akinek arról tudnia kellett.

(3) Nem hivatkozhat a jogszerző a jóhiszeműségére olyan jogosulttal szemben, aki saját
jogszerzését olyan bejegyzés vagy feljegyzés tárgyát képez ő jogra vagy tényre alapítja ,
amelynek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése vagy feljegyzése iránti eljárá s
megindítását a jóhiszeműség megítélése során irányadó id őpontban az ingatlan-
nyilvántartásban széljegy formájában már feltüntették, ha a bejegyzés vagy feljegyzé s
iránti kérelem alapján a bejegyzésre vagy feljegyzésre sor kerül. ]

Indokolás: Lásd a T/7971/212/8 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

25. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:174 . §-ának az elhagyását
javasolja :

[5:174. § /Az ingatlan-nyilvántartás teljessége/

(1) Az ellenkez ő bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy az ingatlan-nyilvántartásb a
bejegyzett jog vagy feljegyzett tény fennáll, és az az ingatlan-nyilvántartás szerint i
jogosultat illeti meg.

(2) Az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy az ingatlan-nyilvántartásból töröl t
jog vagy tény nem áll fenn .]

Indokolás: Lásd a T/7971/212/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
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26. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5 :175.

	

(1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

5 :175. § /Jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzők védelme/

(1) A jóhiszemű és ellenérték fejében szerző javára az ingatlan-nyilvántartásba [tartalmát ]
bejegyzett jogot és feljegyzett tényt akkor is helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a
valódi anyagi jogi jogállapottól eltér . Ennek alapján a szerző az e törvény szerinti védelembe n
részesül .

Indokolás : Lásd a T/7971/212/10 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

27. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:176. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5:176. § IAz ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző jogállása/

(1) Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot vagy feljegyezhet ő tényre irányuló
jogosultságot szerző személy nem érvényesítheti megszerzett jogát az ingatlan -
nyilvántartásba bejegyzett vagy az őt bejegyzési igénnyel rangsorban megelőző,
jóhiszemű szerzővel szemben.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett jogot és fel nem jegyzett tényt a
jóhiszemű és ellenérték fejében jogot szerző , valamint bejegyzési igénnyel rangsorba n
előbb álló, jóhiszemű jogszerzővel szemben nem lehet érvényesíteni . A jóhiszemű szerző
jogvédelme az ingatlan-nyilvántartási állapot függ ő jogi helyzetére utaló tény feljegyzés e
esetére nem terjed ki.]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/11. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

28. Dr. Papcsák Ferenc és dr. Vas Imre képviselő — kapcsolódva a T/7971/114 .
számú módosító indítványhoz — a törvényjavaslat 5:176. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

5:176 . § /Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző jogállása/

(1) Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző személy vagy az ingatlan-nyilvántartásban
feljegyezhető [tényre irányuló jogosultságot szerz ő személy] tény jogosultja a szerzett
jogát, illetve a feljegyezhető tényt nem érvényesítheti [megszerzett jogát] az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett vagy az őt bejegyzési igénnyel rangsorban megel őző , jóhiszemű
szerzővel szemben.
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Indokolás : Lásd a T/7971/196 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

29. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:177. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5:177. § /Az ingatlan-nyilvántartási hatályának kiterjesztése /

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hatályára, továbbá a jóhiszemű és ellenérték
fejében szerzők védelmére vonatkozó szabályokat kell megfelel ően alkalmazni arra az
esetre, ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog alapján az ingatlan-
nyilvántartásban jogosultként megjelölt részére szolgáltatást teljesítenek.]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/12 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állás t

30. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:178. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5:178. § IAz ingatlan-nyilvántartási adatok irányadó jellege /

(1) Ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásokban az ingatlan-nyilvántartásban
feltüntetett adatokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt
határvonalat kell irányadónak tekinteni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli,
aki az adatok helyességét vitatja .

(3) Ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett, valamint az ingatlan -
nyilvántartási térképen ábrázolt határvonala alapján számított, jogszabály szerin t
meghatározható területnagysága eltér egymástól, akkor ez utóbbi az irányadó .]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/13 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
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31. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5 :179. § (1)-(2) és (5)-(7 )
bekezdéseinek az elhagyását, valamint (3)-(4) bekezdéseinek következő módosítását
javasolja:

5 :179. § /A bejegyzés/

1(1) A bejegyzéssel a jog megszerzése, változása vagy megsz űnése, továbbá a jog
érvényesíthetősége – a jogváltozás egyéb feltételeinek megléte esetén – közvetlenül áll be.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez jogváltozásra irányuló jogcím és a
jogváltozással érintett, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult bejegyzési
engedélye; a jog törléséhez a jogosult törlési engedélye szükséges . A bejegyzési és a
törlési engedélyre a szerződés létrejöttére és érvényességére vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni .

(3)j (l) A bejegyzés alapjául az azt elrendelő megkeresést tartalmazó, végrehajtható bírósági
ítélet vagy hatósági határozat is szolgálhat.

[(4)] (2) A bejegyzés az elrendelésének alapjául szolgáló kérelem [benyújtásának]
iktatásának időpontjára visszamenő leges hatályú .

[(5) Ha az ingatlan tulajdonának megszerzéséhez vagy az ingatlant terhelő jog
alapításához, átruházásához vagy megterheléséhez ingatlan-nyilvántartási bejegyzé s
szükséges, a jogváltozás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, a bejegyzés tartalmána k
megfelelően jön létre .

(6) Ha az ingatlan tulajdonának vagy az ingatlant terhel ő jognak a megszüntetéséhez
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szükséges, a jog a törlésének ingatlan-nyilvántartás i
bejegyzésével, a bejegyzésnek megfelelően szűnik meg.

(7) Ha a bejegyzés folytán az ingatlant terhel ő jogok és a tulajdonjog jogosultja azonos
személy, az ingatlant terhelő jogok a rangsorban hátrább álló jogosultak irányába n
fennmaradnak.]

Indokolás: Lásd a T17971/212/14. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

32. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5 :180. §-ának az elhagyását
javasolja:

[5 :180. § /A feljegyzés/

(1) A feljegyzés az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat érint ő egyes tények
ingatlan-nyilvántartási feltüntetése .
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(2) Az ingatlan-nyilvántartásban törvényben meghatározott tények feljegyzésének van
helye .

(3) A feljegyzés az elrendelésének alapjául szolgáló kérelem benyújtásának időpontjára
visszamenő leges hatályú.]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/15. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állás t

33. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:181 . § (1) bekezdésének a
következő módosítását és (3)-(4) bekezdéseinek az elhagyását javasolja :

5 :181 . § /A rangsor és a ranghely/

(1) [Ranghelyet] Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog ranghelyét olyan kérelemmel
lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték .

(2) Azok a jogok, amelyek bejegyzésének hatálya ugyanazon id őpontban kezdődik, azono s
ranghelyen állnak .

R3) Az azonos napon érkezett kérelmek bejegyzésének sorrendjét, a bejegyzések és a
feljegyzések hatályosulásának ranghelyét a bejegyzés alapjául szolgáló okirato k
keltezésének, kiállításának vagy – ha az okirat alapján való bejegyzéshez ellenjegyzé s
szükséges – ellenjegyzésének időpontja határozza meg .

(4) A bejegyzések rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható . A
rangsor megváltoztatásához a ranghely megváltoztatása tényének ingatlan-
nyilvántartásban való feljegyzése szükséges .

(5)] (3) A bejegyzések ranghelyével való rendelkezés nem járhat harmadik személy – a
ranghely módosításának időpontjában bejegyzett – jogának sérelmével .

[(6)] A rangsor megváltoztatása folytán el őrelépett jog az el őrelépéssel szerzett ranghelyét
megtartja akkor is, ha a hátralépett jog megsz űnik, vagy ha a hátralépett jelzáloggal biztosítot t
követelés elévül .

Indokolás : Lásd a T/7971/212/16 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
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34. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:182. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5 :182. § /A jog tartalmának megváltozása /

Az ingatlant terhelő jog tartalmának megváltoztatására az ingatlant terhel ő jog
keletkezésének és megszűnésének a szabályait kell megfelel ően alkalmazni .)

Indokolás : Lásd a T/7971/212/17. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

35. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:183. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5:183. § /Az ingatlan-nyilvántartás helyesbítése /

(1) Ha az ingatlan-nyilvántartás tartalma a bejegyzés vagy feljegyzés alapjául szolgál ó
okirathoz képest helytelen, az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének van helye .

(2) A helyesbítés a helytelen ingatlan-nyilvántartási bejegyzés vagy feljegyzés törléséve l
vagy az ingatlan-nyilvántartás tartalmának kiigazításával történik .]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/18 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

36. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5:184. §-ának az elhagyását
javasolja:

[5 :184. § /Bejegyzés törlése/

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés vagy feljegyzés törlésének a bejegyzés vagy
feljegyzés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelensége vagy a bejegyzés utólagos
helytelenné válása miatt van helye. ]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/19. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
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37. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5 :185. §-ának az elhagyásá t
javasolja :

[5 :185. § /A törlési és kiigazítási igény /

(1) A jogosultat megillető törlési vagy kiigazítási igény az ingatlan tulajdonjogát vagy a z
ingatlanra vonatkozó valamely jogot közvetlenül szerzővel szemben nem évül el .

(2) Azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán szerzett jogot vagy mentesül t
kötelezettség alól, az érvénytelen bejegyzés törlése iránti pert addig lehet megindítani ,
amíg a bejegyzés alapjául szolgáló jognyilatkozat érvénytelensége megállapításának
helye van.]

Indokolás: Lásd a T/7971/212/20. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

38. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5 :187. §-ának az elhagyását
javasolja :

[5 :187 . § /A bejegyzés kijavítása /

(1) A bejegyzésben vagy feljegyzésben történt hibás névírást, szám- vagy számítási hibát ,
más hasonló elírást és helytelen megjelölést az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság
saját hatáskörében kijavítja. Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság kiegészíti a
határozatát, ha az a bejegyzés vagy feljegyzés iránti kérelem és az annak alapjául
szolgáló okirat valamely részéről nem rendelkezett, továbbá ha a bejegyzés vag y
feljegyzés az okiratban és a kérelemben foglaltakhoz képest hiányos.

(2) Ha az ingatlan-nyilvántartásból megállapítható, hogy az ingatlanra id őközben
harmadik személy jóhiszeműen és ellenérték fejében jogot szerzett, és a kijavítás vagy a
kiegészítés az ő jogát sértené, a jogra és tényre vonatkozó kijavításnak vagy
kiegészítésnek akkor van helye, ha ehhez az érdekelt harmadik személy hozzájárul .]

Indokolás : Lásd a T/7971/212/21 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

39. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5 :188. §-a helyébe a következő
rendelkezés felvételét javasolja:

5:188 . § /Az ingatlan-nyilvántartás jogvédelmi hatása/
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[Az anyagi jog szerinti jogosult vagy a bejegyzés törlése esetén jogosulttá váló személy a
jogsértő vagy utólag helytelenné vált bejegyzés alapján, a bejegyzés teljességében é s
helyességében bízva, jóhiszem űen és ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel
szemben a törlési keresetet az anyagi jog szerinti jogosult esetén az eredetile g
érvénytelen bejegyzésről szóló határozat kézbesítéstől számított hat hónap alatt, a
bejegyzés törlése esetén jogosulttá váló személy esetén pedig az utólag helytelenné vál t
bejegyzés alapján történt jogszerzés bejegyzéséről szóló határozat kézbesítésétől
számított hat hónap alatt indíthatja meg, ha a határozatot a részére kézbesítették. Ha
kézbesítés nem történt, a törlési keresetet a bejegyzés hatályossá válásától számítot t
hároméves határidő alatt lehet megindítani . E határid ők elmulasztása jogvesztéssel jár. ]

(1) A jogosultat megillető törlési . kiigazítási igény az ingatlan tulajdonjogát vag az
ingatlanra vonatkozó valamely jogot közvetlenül szerzővel szemben nem évül el .

(2) Azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán szerzett jogot vagy mentesül t
kötelezettség alól, az érvénytelen bejegyzés törlése irántipert addig lehet megindítani, amíg a
bejegyzése alapjául szolgáló jognyilatkozat érvénytelensége megállapításának helye van .

(3) Az ingatlan-nyilvántartás teljességében bízva 'ormot szerz ő személy joga az ingatlan-
nyilvántartásból nem törölhető . Az ingatlan-nyilvántartáson kívül Togot szerző személy nem
érvényesíthet jogot az ingatlan-nyilvántartásban bízva jogot szerző személlyel szemben.

(4) A helytelenné vált vagy fogsértő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés helyességében bízv a
jóhiszeműen és ellenérték fejében további jogot szerző harmadik személlyel szemben az
anyagi jog szerinti jogosult, vagy a bejegyzés törlése esetén jogosulttá váló személy a törlés i
keresetet a bejegyzési határozat kézbesítését ől számított hat hónap alatt indíthatja meg, haa
határozatot a részére kézbesítették .

(5) Ha kézbesítés nem történt, a törlési keresetet a bejegyzési határozat meghozatal a
időpontjától számított hároméves határidő alatt lehet megindítani .

(6) A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Indokolás : Lásd a T/7971/212/22 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

40. Magyar Zoltán képviselő – kapcsolódva a T/7971/49 . számú módosító
indítványhoz – a törvényjavaslat 6:15. §-ának a következő módosítását javasolja :

6:15 . § /Általános meghatalmazás /

Ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás akkor érvényes, ha teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalták . [A határozatlan vagy öt évnél
hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti .] Általános
meghatalmazás ügyvéd részére ingatlan-nyilvántartási bejegyzést eredményez ő ügyek
egyedileg meg nem határozott körére nem adható, az ilyen meghatalmazás érvénytelen .
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Indokolás : Lásd a T/7971/203 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatj a
- a Mezőgazdasági biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

41. Ertsey Katalin és dr. Schiffer András képviselő — kapcsolódva a T/7971/178 .
számú módosító indítványhoz — a törvényjavaslat 6:155. § (4) bekezdésének a következő
módosítását, valamint új (4) és (6) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

6 :155. § /Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerz ődésben/

(1) Vállalkozások közötti szerződés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat — ha a pénztartozást idege n
pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározot t
alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat — nyolc százalékponttal növelt értéke . A
kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév els ő napján érvényes jegybanki
alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére .

(2) Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett késedelembe esik, köteles a
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésr ől szóló irányelvet
átültető jogszabályban meghatározott összeget a jogosult számára megfizetni . E kötelezettség
teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól . Az e rendelkezésektő l
eltérő kikötés semmis .

(3) Vállalkozások közötti szerződés esetén az e §-tól a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő
szerződési feltételt a jogosult megtámadhatja .

(4) Vállalkozások közötti	 szerződés	 esetén	 a	 fizetési	 határidőnek	 a legfeljebb
középvállalkozásnak minősülő vállalkozás szolgáltatásának teljesítésétől számított hatvan
napon túli meghosszabbítását kimondó szerz ődési feltétel alvállalkozói és beszállítói
szerződések esetében semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésér e
köteles .

(5) Vállalkozások közötti szerződés esetén a késedelmi kamatot kizáró vagy a fizetési
határidőnek az ellenszolgáltatás teljesítésétől számított hatvan napon túli meghosszabbítását
kimondó szerződési feltétel semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér
fizetésére köteles .

(6) Vállalkozások közötti szerződés esetén a legfeljebb középvállalkozásnak min ősülő
vállalkozás alvállalkozói vagy beszállítói szerz ődésben kikötött és teljesített szolgáltatásával
szembeni ellenszolgáltatás teljesítésének hatvan napon túli késedelme esetén e vállalkozás t
követelése erejéig azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti .
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Indokolás : Lásd a T/7971/198 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

42. Magyar Zoltán képviselő – kapcsolódva a T/7971/190 . számú módosító
indítványhoz – a törvényjavaslat 6:232. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

6 :232 . § /Saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvétel i
szerződés/

(3] Nem tartozik az eladó rendes üzleti kockázatának körébe, ha tevékenységi körén kívül es ő
elháríthatatlan ok miatt a termény egészben vagy részben megsemmisült, a teljesítésr e
alkalmatlanná vált, vagy annak betakarítására nincs mód .

Indokolás : Lásd a T/7971/204 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a
- a Mezőgazdasági biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egye t

43. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 6 :513-6 :514. §-okkal és az
azt megelőző VII. Címmel javasolja kiegészíteni :

VII. Cím

Az élettársi kapcsolat

6:513 . § 'Az élettársi kapcsolat létrejötte és megsz ű nése]

(1) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsola t
létesítése nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban :
életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági
életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak
egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

(2) Az élettársi kapcsolat az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az
életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságo t
kötnek:bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér .
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Az élettársak vagyoni viszonyai

6 :514. § fAz élettársi vagyonjogi szerződés)

(1) Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejér e

szerződéssel rendezhetik . A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd álta l
ellenjegyzett magánokiratba foglalták .

(2) A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amel y

– szerződés vagy e törvény alapján – a házastársak között érvényesülhet .

(3) A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatásos, ha a szerződést az élettársi
vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, va gy ha az élettársak bizonyítják, hogya

harmadik személy a szerz ődés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett .

(4) Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések
nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelel ően alkalmazni kell .

6:515. § [Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer ]

(1) Ha élettársi vagyonjogi szerz ődés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés
alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti

a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását . Nem számíthatóa
vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársak esetén különvagyonnak min ősül .

(2) Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közrem űködése arányában ,

elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásbasa gyermeknevelésben valamint

a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közrem űködésnek minősül .

(3) Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenl őnek kel l

tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene .

(4) Az élettársat a vagyonszaporulatból megillet ő részesedés védelmére és a vagyonszaporulat

élettársak közötti megosztására – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a házastársak

között szerződéssel kiköthető közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően

alkalmazni .

Indokolás : Lásd a T/7971/211/6 . számú módosító javaslat

indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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44. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7:5. §-ának a következő
módosítását javasolja:

7 :5 . § /Kiesés a haszonélvezeti és a használati jogból, a kötelesrészbő l, továbbá a
hagyományból és a meghagyásból/

Az öröklésbő l való kiesésre vonatkozó szabályokat a haszonélvezeti jog [és a használati jog]
öröklésére, a kötelesrészre, a hagyományra és a meghagyásra megfelel ően alkalmazni kell ,
azzal az eltéréssel, hogy a hagyományos és a meghagyás kedvezményezettjének kiesése – ha
e vonatkozásban helyettesítés nem történt – a hagyománnyal vagy meghagyással terhel t
személy mentesülését jelenti.

Indokolás : Lásd a T/7971/211/7 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

45. Dr. Papcsák Ferenc és dr. Vas Imre képviselő – kapcsolódva a T/7971/184 .
számú módosító indítványhoz – a törvényjavaslat 7 :21. §-ának a következő módosítását
javasolja:

7:21 . § /A szóbeli végrendelet érvényességi feltételei /

A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a
tanúk által értett nyelven végakaratát egész terjedelmében szóban – vagy jelnyelvet használ ó
végrendelkező esetén jelnyelven – előadja, és egyidejűleg kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata
az ő végrendelete .

Indokolás : Lásd a T/7971/195 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért



26

46. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7:63 . §-ának az elhagyását
javasolja :

[7:63. § /Élettárs öröklése l

(1) Az örökhagyó élettársa az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartoz ó
berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó használati jogot örököl, ha a z
életközösség legalább tíz évig fennállt és az öröklés megnyílásakor is fennáll .

(2) A használati jog nem korlátozható, és az élettárssal szemben megváltását sem lehe t
kérni.

(3) Az élettárs – a jövőre nézve – bármikor kérheti a használati jog megváltását . A
használati jog megváltásának az élettárs és az állagörökös méltányos érdekeine k
figyelembevételével kell történnie . ]

Indokolás : Lásd a T/7971/211/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

47. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7:83.

	

(1) bekezdés d)
pontjának a következő módosítását javasolja:

7 :83 . § /A kötelesrész alapjából kivont adományok /

(1) Nem tartozik a kötelesrész alapjához

a) az örökhagyó által a halálát megel őző tíz évnél régebben bárkinek juttatott ingyenes
adomány értéke ;

b) az olyan ingyenes adomány értéke, amelyet az örökhagyó a kötelesrészre jogosultságot
létrehozó kapcsolat keletkezését megel őzően juttatott;

c) a szokásos mértéket meg nem haladó ingyenes adomány értéke ;

d) a házastárs vagy [az élettárs, továbbá] a leszármazó részére nyújtott tartás értéke ;

e) az arra rászoruló más személynek ingyenesen nyújtott tartás értéke a létfenntartásho z
szükséges mértékben .

Indokolás : Lásd a T/7971/211/9. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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48. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7:88. § (1) bekezdésének a

következő módosítását javasolja :

7 :88. § /A kötelesrész kiadása/

(1) A kötelesrészt minden teher és korlátozás nélkül kell kiadni . Ha a kötelesrész kiadásánál a
megmaradó vagyon az örökhagyó házastársának korlátozott haszonélvezetét [vagy az élettárs
– szükségleteire korlátozott – használatát] sem biztosítaná, a kötelesrésznek a korlátozot t

haszonélvezetet [vagy a korlátozott használatot] biztosító részét a haszonélvezet [vagy a
használat] megszűnése után kell kiadni .

Indokolás : Lásd a T/7971/211/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

49. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7:90. §-ának a következő
módosítását javasolja:

7:90 . § /Haszonélvezeti vagy használati joggal terhelt hagyatéki tárgy kiadása /

Ha a vagyontárgyat az örökhagyó házastársát örökösként megillet ő haszonélvezeti jog [vagy
az örökhagyó élettársát örökösként megillet ő használati jog] terheli, a vagyontárgyat a

haszonélvezet [vagy a használat] megszűnése után kell kiadni .

Indokolás : Lásd a T/7971/211/11 . számú módosító javaslat

indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

50. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7 :98. § (4) bekezdésének a

következő módosítását javasolja:

7 :98. § /Felelősség a hagyatéki tartozásokért/

(4) A házastárs és a bejegyzett élettárs a haszonélvezetével terhelt vagyonból[, az élettárs a
használatával terhelt vagyonból] tűrni köteles a hitelezők követeléseinek kielégítését, a

hagyományon és a meghagyáson alapuló követelések kivételével .

Indokolás : Lásd a T/7971/211/12 . számú módosító javaslat

indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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II.

A T/7971/193 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatási bizottság ,
illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Ajánlási pont
Bizottság

állásfoglalása
Tárca

állásfoglalása
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
9 . támogat egyetért
13 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t
14 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t
22 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
50 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
51 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
52 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

54. öf. 119 ., 136., 148., 166. ,
175., 209., 232., 256., 263 . ,
267., 276., 280., 292., 314. ,
319., 334., 340., 357., 358 .,

támogat egyetért

362., 371 ., 373 ., 394 .
55 . öf. 72., 89., 156., 185. ,
188., 211 ., 213 ., 214., 215 . ,
216., 217., 218., 219., 278 . ,
279., 285., 287., 293 ., 346. ,
348 ., 349., 350., 354., 381 .

támogat egyetért

61 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t
97 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
98 . támogat egyetért
99 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

103. öf. 105 . támogat egyetért
139 . támogat egyetért
140 . támogat egyetért
152 . támogat egyetért
154 . támogat egyetért
305. támogat egyetért
315. támogat egyetért
316. támogat egyetért
317. egyharmada sem támogatja nem ért egye t
318. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

321 . öf. 322 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
338. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
347 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
360. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
361 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

367. öf. 269 . támogat egyetért
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A T/7971/193. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Ifjúsági bizottság, illetve az
Elő terjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Ajánlási pont Bizottság
állásfoglalása

Tárca
állásfoglalása

5. támogatja egyetért

6 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

7. Összefügg : 17 ., 58., 62 . ,
178 ., 206., 222., 236., 260.

egyharmada sem támogatja nem ért egyet

8 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

9 . támogatja egyetért

10 . Összefügg : 220 ., 225 . ,
284., 359.

egyharmada sem támogatja nem ért egyet

11 . Összefügg : 12 ., 15 ., 20 . ,
25 ., 27., 33 .

egyharmada sem támogatja nem ért egyet

13 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

14 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

16 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

18 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

19 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

21 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

22. nem támogatja nem ért egyet

23 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

24. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

26. egyharmada sem támogatja nem ért egye t

28 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

29. egyharmada sem támogatja nem ért egye t

30 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

31 . Összefügg : 35 ., 37., 101 . ,
108., 109., 179., 190., 323 . ,
365., 370., 372., 374., 377 . ,

380., 385., 386., 396.

támogatja nem foglalt állást

32. Összefügg: 38 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t_

34. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

36 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

39 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
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40. Összefügg : 43 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

41 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

' egyharmada sem támogatja nem ért egyet

44. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

176 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

177 . támogatja nem foglalt állás t

180 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

181 . Összefügg: 189 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

182 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

183 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

184 . támogatja egyetért

186 . támogatja nem foglalt állást

187 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

191 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

192 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

193 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

194 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

195 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

196 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

197 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

198 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

199 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

201 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t

202. egyharmada sem támogatja nem ért egye t

203. egyharmada sem támogatja nem ért egye t

204. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

205. egyharmada sem támogatja nem ért egye t

207. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

367. támogatja egyetért

383. egyharmada sem támogatja nem ért egye t

384. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

388. támogatja egyetért

395. támogatja nem foglalt állást

397. támogatja egyetért
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398. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

399. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

400 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

401 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

A T/7971/193 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Fogyasztóvédelmi bizottság ,
illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Ajánlási pont Bizottság
állásfoglalása

Tárca
állásfoglalás a

82. támogatja egyetért
245 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
246. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
281 . támogatja egyetért

282. Összefügg: 283 ., 304 . támogatja egyetért
284. Összefügg : 10 ., 220. ,

225 ., 359 .
egyharmada sem támogatja nem ért egyet

285. Összefügg: 55 ., 72., 89 ., támogatja egyetért
156., 185 ., 188 ., 211 ., 213 . ,
214., 215 ., 216., 217., 218. ,
219., 278., 279., 287., 293 . ,
346., 348 ., 349 ., 350., 354. ,

381 .
286 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
289 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
290 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
291 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

292. Összefügg: 54 ., 119 . ,
136 ., 148., 166., 175., 209 . ,
232 ., 256., 263., 267., 276.,
280 ., 314., 319., 334., 340. ,
357 ., 358., 362., 371 ., 373 . ,

394 .

támogatja egyetért

294. Összefügg: 344 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
297 . támogatja egyetért
298 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t
299 .

_
támogatja egyetért

300. Összefügg: 301 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t
302 . egyharmada sem támogatja nem ért egye t
303. támogatja egyetért
305. támogatja egyetért
338. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
339. támogatja egyetért
345. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
402. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
403 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet
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Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2012 . december 5 .

dr. Salamon László s .k., dr. Kovács József s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és az Egészségügy i

ügyrendi bizottság elnöke bizottság elnöke

dr. Lukács Tamás s.k., Gúr Nándor s.k. ,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és a Foglalkoztatási és munkaügy i

vallásügyi bizottság elnöke bizottság elnöke

Simon Gábor s.k., Rogán Antal s.k. ,
a Fogyasztóvédelmi a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke bizottság elnöke

Sneider Tamás s.k., Dr. Cser-Palkovics András s .k. ,
az Ifjúsági, szociális, családügyi a Kulturális és sajtóbizottság

és lakhatási bizottság elnöke elnöke

Font Sándor s .k. ,
a Mezőgazdasági
bizottság elnöke
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