
„Elvarratlan szálak” – 2010. június 2. 

Az Alkotmánybíróság 51/2010. (IV. 28.) AB határozata megsemmisítette a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. 
évi XV. törvény 1. § (1) bekezdését, valamint 208. §-át, továbbá a nagykorú személy 
döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes 
eljárásokról szóló 2010. évi XVII. törvény 15. §-át. 

• A 2010. évi XV. törvény (új Ptké.) érintett §-ai a következők (kiemelve a hatályon kívül 
helyezett rendelkezéseket): 

1. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
1:1-1:7. §-a (Első Könyv) és - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2:1-2:98. §-a 
(Második Könyv) 2010. május 1-jén lép hatályba. 

(2) A Ptk. 2:59. § (2) bekezdése és 2:60. § (2) bekezdése, valamint 3:1-3:248. §-a 
(Harmadik Könyv), 4:1-4:193. §-a (Negyedik Könyv), 5:1-5:569. §-a (Ötödik Könyv), 
6:1-6:99. §-a (Hatodik Könyv) és 7:1-7:4. §-a (Hetedik Könyv) 2011. január 1-jén lép 
hatályba. 

(3) A Ptk. 2:34. § (6) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba. 

208. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. május 1-jén lép 
hatályba. 

(2) A 22. § (2) bekezdés 2010. július 1-jén lép hatályba. 

(3) E törvény 80-206. §-a, 209. § (2) bekezdése, valamint 210. §-a 2011. január 1-jén lép 
hatályba. 

 
• A 2010. évi XVII. törvény érintett §-a a következő: 

  
15. § Ez a törvény 2010. május 1-jén lép hatályba. 

 
 
Az Alkotmánybíróság döntése következtében – az új Ptké. 1.§ (1) bekezdése megsemmisítése 
miatt – az új Ptk. Első és Második Könyve nem lépett hatályba 2010. május 1-jén.  
 
Az új Ptké. változatlanul tartalmazza viszont a többi könyv 2011. január 1-jén történő 
hatálybalépésének szabályát és az egy gondnok gondnokoltjainak számát meghatározó 
rendelkezés 2015. január 1-jén hatálybalépését. Azonban e rendelkezések sem léphetnek hatályba 



az új Ptké. által megjelölt említett időpontokban, mivel az új Ptké. 208. §-ának hatályon kívül 
helyezése miatt az új Ptké. – és ezért az új Ptk. – egyetlen szabálya sem lép hatályba. Ennek 
következtében az új Ptké. tanulmányozója a normaszövegben még mindig olyan mondatokat 
olvashat, amelyek az új Ptk. hatályba lépését meghatározott dátumhoz kötik, míg az e konkrét 
hatálybalépési időpontokat megállapító rendelkezések nem lépnek hatályba. 

 
Számos jogszabály – köztük már hatályba lépettek is – olyan rendelkezéseket tartalmaznak, 
amelyek az új Ptk. hatályba nem lépett és hatályba nem is lépő rendelkezéseihez (például a 
gondnokság, a támogatott döntéshozatal, az előzetes jognyilatkozat, az öröklési jog tervezett új 
szabályaihoz) kapcsolódnak.  
Így például a 2010. május 1-én hatályba lépett - a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott 
személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló - 2010. 
évi XVIII. törvény rendezi a bevezetésre nem kerülő két új jogintézmény (a támogatott 
döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat) nyilvántartási szabályait, nem rendelkezik viszont az 
új Ptk. által megszüntetni tervezett, de az Alkotmánybíróság döntése nyomán fennmaradó 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók nyilvántartásáról. 
 
Bár az Alkotmánybíróság erről nem rendelkezik, de döntése következtében az alábbi 
törvények módosítása szükséges: 
 

• a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény, 
• az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény 
• az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 
• az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő 

módosításáról szóló 2010. évi XII. törvény, 
• az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő 

adatszolgáltatásról szóló 2010. évi XVI. törvény, 
• a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az 

előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény, 
• a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, 
• egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény. 
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