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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a szülői felelősséget érintő nemzetközi
igazságügyi együttműködésről szóló T/15967. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző

módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

( 1) Ha a gyermek tartózkodási helyének kijelölése tekintetében a szülői felügyelet gyakorlására
jogosult szülő vagy gyám (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) a külföldre
elvitt gyermek visszahozatalára irányuló, a gyermeket jogellenesen külföldre elvivő vagy ott
visszatartó személy [(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelmezett) ]elleni eljárás
megindításához központi hatósági közreműködést kér, a gyermek visszahozatala iránti kérelem
(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) alapján a központi hatósági feladatokat a
gyermekelviteli központi hatóság látja el.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §



(1) Ha a gyermek tartózkodási helyének kijelölése tekintetében a szülői felügyelet gyakorlására
jogosult személy (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) a gyermek
visszavitelére irányuló, a gyermeket jogellenesen Magyarországra hozó vagy itt visszatartó
személy (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelmezett) elleni eljárás megindításához
a központi hatósági közreműködést a külföldi központi hatóság [(e fejezet alkalmazásában a
továbbiakban: megkereső állam központi hatósága) ]útján kéri, a gyermek visszavitele iránti
kérelem (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kérelem) alapján a központi hatósági
feladatokat a gyermekelviteli központi hatóság látja el.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § 
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) A bíróság az eljárás során a kérelmezőt és kérelmezettet is személyesen meghallgatja, és
gondoskodik a gyermek meghallgatásáról is, kivéve, ha a gyermek ítélőképességének hiánya
ezt nem teszi lehetővé. A meghallgatást legkésőbb a kérelemnek a bírósághoz érkezésétől
számított 8. napra kell kitűzni, amelyhez a bíróság szükség esetén a gyermekelviteli központi
hatóság közreműködését kérheti.

(2) Bizonyításnak csak az Egyezmény 12-15. és 20. [cikkeiben]cikkében, valamint a Rendelet
27. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott körben van helye. A bíróság bizonyítékok
külföldről való beszerzése érdekében kérheti a gyermekelviteli központi hatóság
közreműködését.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § 
Módosítás jellege: módosítás

18. §

( 1) Ha a bíróság a gyermek visszavitelét elrendeli, határidőt állapít meg a gyermek
visszavitelére, [annak elmaradása]a határidő eredménytelen eltelte esetére pedig
meghatározza a gyermeknek a kérelmező részére való átadása helyét és időpontját. A Rendelet
27. cikk (6) bekezdése szerinti esetben a bíróság a határozatot előzetesen végrehajthatónak
nyilváníthatj a.

(2) A bíróság a gyermek visszavitelének elrendelésével egyidejűleg védelmi intézkedéseket
hozhat annak érdekében, hogy megvédje a gyermeket az Egyezmény 13. cikk b) [pontjában
említettlpontja szerinti testi vagy lelki károsodás súlyos kockázatától, ha az ilyen intézkedések
szükségességének vizsgálata és meghozatala nem [késleltetné]késlelteti indokolatlanul a
visszaviteli eljárást. A bíróság így különösen elrendelheti

a) a kérelmezett és a gyermek megélhetéséhez szükséges költségekhez való pénzbeli
hozzájárulás ügyvédi letétbe helyezését,
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b) a kérelmezett és a gyermek lakhatásához nyújtott támogatást vagy
c) a kérelmező és a gyermek közötti felügyelt kapcsolattartást.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) Ha a [Magyarországon tartózkodó szülő vagy kapcsolattartásra jogosult más személy
(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ]kérelmező[)] Dánia kivételével az Európai Unió
másik tagállamában élő gyermekkel való kapcsolattartás biztosítása érdekében központi
hatósági közreműködést kér, kapcsolattartás iránti kérelem alapján a központi hatósági
feladatokat a gyermekvédelmi központi hatóság látja el.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

(1) Ha az Európai Unió területén kívül - ideértve Dániát is - tartózkodó szülő vagy
kapcsolattartásra jogosult más személy (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
kérelmező) a Magyarországon tartózkodó gyermekkel való kapcsolattartása biztosításához a
központi hatósági közreműködést a külföldi tartózkodási helye szerinti állam központi hatósága
[(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: megkereső állam központi hatósága) ]útján
kéri, a kapcsolattartás biztosítása iránti kérelem (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban:
kérelem) alapján a központi hatósági feladatokat a gyermekelviteli központi hatóság látja el.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem tekintetében a kérelmező a tartózkodási helye szerinti
tagállam kijelölt központi hatósága [(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
megkereső tagállam központi hatósága) ]útján vagy közvetlenül benyújtott kérelmével
központi hatósági közreműködést kér, a kérelem alapján a központi hatósági feladatokat a
gyermekvédelmi központi hatóság látja el.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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31. §

(1) Az eljárt gyámhatóság kérelemre kiállítja a Rendelet 36. [cikke]cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti tanúsítványt a Rendelet III. mellékletében, a Rendelet 47. (cikke]cikk (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti tanúsítványt a Rendelet V. mellékletében, és a Rendelet 49.
(cikkének]cikk (1) bekezdése szerinti tanúsítványt a Rendelet VII. mellékletében közzétett
formanyomtatvány felhasználásával.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (2) bekezdés - Vht. 16. § p) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vht. 16. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(Végrehajtási lapot állít ki) 
,,p) a kapcsolattartás tárgyában hozott határozat kivételével a házassági és szülői felelősségi
ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a
gyermekek jogellenes külföldre viteléről [(átdolgozás) ]szóló (EU) 2019/1111 2019. június 25-
i tanácsi rendelet (a továbbiakban: (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet) 36. vagy 47. cikke alapján
kiállított tanúsítvánnyal ellátott külföldi határozat alapján a kötelezett, vagy a gyermek szokásos
tartózkodási helye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai
Központi Kerületi Bíróság."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § - Ptk. 8:6. §
Módosítás jellege: elhagyás

(48. § 

A Ptk. 8:6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8:6. § [Az Európai Unió jogának való megfelelés]

(1) E törvény:
a) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi
irányelvnek, valamint az azt módosító 1999/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
b) a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról szóló 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi
irányelvnek;
c) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatás együttesekről, valamint a
2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
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d) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló
1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek;
e) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól
szóló 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
f) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az
elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. június 8-i 2000/31/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
g) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002. június 6-i 2002/47/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
h) a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek;
i) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban szóló 2007.
július 11-i 2007/36/EK európai parlament és a tanácsi irányelvnek;
j) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló
98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló
2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő
módosításáról szóló 2009. május 6-i 2009/44/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek;
k) a társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló 2009.
szeptember 16-i 2009/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
1) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló
2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanács irányelvnek;
m) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és
a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011.
október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
n) a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
o) a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése
tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/828 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek
p) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok
hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 4:171. § (4) bekezdése a házassági és szülői felelősségi ügyekben a
joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek
jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet 21.
cikkének végrehajtását szolgálja."]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 48. § 
Módosítás jellege: kiegészítés
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A Ptk. 8:6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) E törvény
a) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá
az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365
rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU)
2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2020. december 16-i (EU) 2021/23 európai parlamenti
és a tanácsi rendelet;
b) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i
(EU) 2019/1111 tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/15967/2/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/15967/2/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/15967/2/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/15967/2/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/15967/2/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Lásd a T/15967/2/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Lásd a T/15967/2/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

8. Lásd a T/15967/2/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

9. Lásd a T/15967/2/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

10. Lásd a T/15967/2/10-11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

11. Lásd a T/15967/2/10-11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2021. május 13.

Tisztelettel:

·{!~f.'8, 
elnök

6 


