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Összegző jelentés

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
szóló törvényjavaslathoz (T/16218.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2021.  június  10-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. június 10-én lezárta.

Budapest, 2021. június 10.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
szóló T/16218. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/16218/4. számú részletes vitát

lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16218/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A bírósági eljárás időtartamának számítása során e törvény alkalmazásában az eljárást befejező
jogerős határozat alatt az első-  [és]vagy másodfokú eljárást befejező határozatot kell érteni, attól
függően,  hogy a bírósági  eljárás  melyik  bírósági  szinten fejeződött  be jogerősen.  Ha a jogerős
határozat ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztenek elő, az eljárást befejező jogerős határozat alatt a
felülvizsgálati eljárásban hozott ítéletet is érteni kell.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16218/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
12. § (1) bekezdés h) 
pont

…továbbiakban: [EJEB eljárás) ]EJEB-eljárás) volt … 
…az [EJEB eljárást ]EJEB-eljárást befejező …

2. 12. § (2) bekezdés …az [EJEB eljárásban ]EJEB-eljárásban meghozott …

3. 13. § (2) bekezdés
…szükséges [ügyirat másolatainak ]ügyiratmásolatainak 
beszerzése …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

4. 13. § (3) bekezdés
…kapcsolatban [EJEB eljárás]EJEB-eljárás,… 
…az [EJEB eljárásban ]EJEB-eljárásban az …

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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