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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Országgyűlés 2009. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvényt (T/5949. számú törvényjavaslat). Az Elnök Úr a törvényt 2009. szeptember 28-án 
küldte meg részemre kihirdetésre, sürgősségi kérelem nélkül. 

A törvénnyel és annak elfogadási módjával nem értek egyet, ezért élek az Alkotmány 26. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörömmel, és a törvényt az alábbiakban kifejtett indokok 
alapján, a kihirdetésére megállapított határidőn belül, megfontolásra visszaküldöm az 
Országgyűlésnek. 

Tisztelt Országgyűlés! 

1. A mindenkori polgári törvénykönyv kiemelkedő jelentőségű jogszabálya a 
jogrendszernek. Nincsen még egy olyan törvény, mely a mindennapi élet annyi 
összefüggését érintené közvetlenül, mint ez a törvénykönyv. Nincsen még egy olyan 
törvény, amelyet olyan gyakran és olyan fontos életviszonyokban alkalmaznánk, mint ezt. 
Ezért a polgári törvénykönyvnek minden részletében átgondolt, zárt rendszert alkotó, 
időtálló törvénynek kell lennie. Nem véletlen, hogy a jelenleg hatályos Polgári 
Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény, Ptk.), noha a szocializmus viszonyai között 
született, számos módosítással bár, de ötven éve hatályban van. Európa nagy hatású 
polgári törvénykönyvei még ennél is jelentősebb múltra tekinthetnek vissza: elég itt az 
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immáron 205 éves francia Code Civil-re, vagy a 113 éves német Bürgerliches Gesetzbuch-
ra utalni.  

Természetes és jogos törekvés, hogy a rendszerváltozás után húsz évvel a piacgazdaságnak 
és a mai életviszonyoknak a lehető legjobban megfelelő új polgári kódex szülessen. Ennek 
azonban csak akkor van értelme, ha az új törvény ellentmondásoktól mentesen, 
áttekinthetően igazítja el a jogkereső közönséget és a jogalkalmazókat. Ezért a polgári 
törvénykönyv megalkotására irányuló eljárásnak különösen gondosnak kell lennie, és a 
lehetőségekhez képest garantálnia kell a létrejövő jogszabály minőségét. A kihirdetésre 
megküldött Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Törvény) megalkotására irányuló 
eljárás, álláspontom szerint, ennek a követelménynek nem tett eleget. 

A törvényjavaslatot 2008. június 5-én nyújtotta be az igazságügyi és rendészeti miniszter 
az Országgyűlésnek. A javaslat általános vitáját 2008. december 9-én zárta le az 
Országgyűlés, a benyújtott módosító javaslatokról 2009. március 30-án történt a szavazás. 
Ezek alapján az egységes javaslat 2009. április 9-re készült el, a törvény zárószavazására 
azonban végül nem került sor az Országgyűlés tavaszi ülésszakán. 

2009. szeptember 4-én az igazságügyi és rendészeti miniszter két zárószavazás előtti 
módosító javaslatot (T/5949/415. és T/5949/416.) nyújtott be, 2009. szeptember 9-én 
pedig az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága nyújtott be zárószavazás előtti módosító 
javaslatot (T/5949/417.). Ezekről a javaslatokról 2009. szeptember 21-én szavazott az 
Országgyűlés. A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján zárószavazás előtti módosító 
javaslatot csak a már korábban megszavazott (tehát módosító indítvány révén az egységes 
javaslatba került) rendelkezésekhez kapcsolódóan lehet benyújtani, és csak akkor, ha az 
adott rendelkezés nincs összhangban az Alkotmánnyal vagy más törvénnyel, a 
törvényjavaslat már megszavazott rendelkezésével, vagy a törvényjavaslat módosítással 
nem érintett valamely rendelkezésével. Amíg a T/5949/415. és a T/5949/417. számú 
javaslat lényegében ez utóbbiak körébe tartozó jogszabály-szerkesztési és koherencia 
zavarokat orvosolt, a T/5949/416. számú javaslat – mely 235 pontból állt – több lényegi 
módosítást is végrehajtott az egységes javaslaton. Ez a módosító javaslat lényegesen és 
jelentős terjedelemben megváltoztatta például a cselekvőképességgel összefüggő 
szabályokat vagy az alapítvány szabályozását, továbbá egyebek mellett korlátozás nélkül 
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lehetővé tette a testvérnek a testvér vérszerinti leszármazójával való házasságkötését, 
bővítette a korlátozottan cselekvőképes házastársnak a házasság érvénytelenítése iránti per 
megindítására vonatkozó jogosítványát, törölte a közjegyző hatáskörét a házasság 
megszüntetésére, módosította a túlélő házastárs haszonélvezeti joga megváltásának 
szabályait, és részben megváltoztatta a törvényes öröklés rendjét. 

A cselekvőképesség kapcsán a T/5949/416. számú javaslat indokolása is mutatja, hogy az 
előterjesztő nem koherencia-zavar megszüntetését célozta az ide tartozó módosításokkal 
(a javaslat 8-30. pontjai), hiszen a javaslat érdemi indokolást ad a vonatkozó 
szakaszokhoz. Ugyanígy a házassági akadályokat érintő módosítás is érdemi indokolást 
kapott a javaslatban. 

Azon túl, hogy a T/5949/416. számú javaslat számos lényegi – nem a koherenciát vagy az 
alkotmányosságot szolgáló – módosítást javasolt, a tényleges koherencia-zavart elhárítani 
kívánó módosító javaslatok száma is igen nagy, és ez azt mutatja, hogy az egységes javaslat 
távolról sem volt kész jogszabályszövegnek mondható. Mindezen körülmények ellenére az 
Országgyűlés 2009. szeptember 14-én úgy döntött, hogy a záróvitát 4 óra 40 perces 
időkeretben folytatja le, a tényleges záróvita pedig végül egy óráig sem tartott. 

A Törvénynek ilyen módon való elfogadása álláspontom szerint nem volt 
összeegyeztethető a Házszabály 107. §-ával, és nem garantálta ennek a kiemelkedő 
jelentőségű törvénynek a lehető legalaposabb megtárgyalását, és egy ellentmondásmentes, 
minden részletében átgondolt kódexnek a megalkotását. Az Alkotmánybíróság gyakorlata 
szerint a Házszabály megsértése önmagában nem eredményez alkotmányellenességet. 
Azonban szükségesnek tartom a Tisztelt Országgyűlés figyelmét felhívni arra, hogy a 
Törvény újratárgyalása során olyan eljárást alkalmazzon, mely érdemben biztosítja a 
megszülető törvény minőségét. 

2. A Törvény szövege sajnálatos módon igazolja, hogy a Törvény javaslatának 
előterjesztője és az Országgyűlés nem tettek meg mindent, hogy ellentmondásoktól, 
esetlegességtől mentes, a gyakorlati jogalkalmazást segítő kódex jöjjön létre. A 
Törvényben számos szerkesztési hiba található, és ugyanígy számosak a koncepcionálisan 
átgondolatlan, a gyakorlatban igen nehezen alkalmazható rendelkezések is. Ezek 
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megítélésén az sem változtat, hogy az aggályos szakaszok egy része a polgári 
törvénykönyvet előkészítő kodifikációs bizottság által közzétett szakértői javaslatban is 
szerepelt. A szakértői javaslat ugyanis készítői szerint vitaanyagnak volt tekintendő, 
melynek egyes részleteit még alapos átgondolásnak kellett volna alávetni.  

A köztársasági elnöknek az Alkotmány 26. § (2) bekezdésében biztosított hatásköre nem 
teszi lehetővé, hogy egy törvény kodifikációjának hiányosságait maradéktalanul orvosolja. 
Szükségesnek tartom azonban néhány olyan hibára felhívni a figyelmet, melyek 
egyértelműen demonstrálják, hogy a normaszöveg a jelenlegi formájában nem méltó arra, 
hogy a Magyar Köztársaság polgári jogi kódexévé váljon. 

2.1. Az ellentmondásos szabályok közül mindenekelőtt olyanokat tartok fontosnak 
kiemelni, melyek a rendszer szemléletű jogalkotás hiányosságaira utalnak. Minden 
törvényen belül fontos az egyes normák rendszerbe tagozódása, de a nagy kódexekkel 
szemben alapvető elvárás a rendszertani következetesség, melyre a dogmatika és a 
jogalkalmazás is biztonsággal támaszkodhat. 

Ehhez képest például a cselekvőképesség és a szerződések érvénytelensége kapcsán 
komoly szerkesztési hiányosságokat mutat a Törvény. A Második könyv Első részének 2. 
címe foglalkozik a cselekvőképességgel összefüggő szabályokkal, eljárásokkal. Ezen belül 
az I. fejezet az általános szabályokat, a II. fejezet a kiskorúság miatti korlátozott 
cselekvőképességet és cselekvőképtelenséget, a III. fejezet pedig a nagykorú személy 
döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítését szabályozza. Ez utóbbi 
fejezeten belül található a belátási képesség hiánya miatti semmisséget szabályozó 2:40. §, 
melynek értelmében semmis azon személy jognyilatkozata, aki a jognyilatkozat 
megtételekor olyan állapotban van, hogy ügyei viteléhez szükséges belátási képessége 
hiányzik. A rendszertani értelmezés szerint a Törvénynek ez a szabálya – lévén a III. 
fejezetben – csak a nagykorúakra vonatkozna, ugyanakkor nyilvánvalóan vonatkoznia kell 
a tizennegyedik életévet betöltött kiskorúakra is, amit egyébként a nyelvtani értelmezés 
támogat is. A 2:40. §-t tehát a 2. cím I. fejezetében, az általános szabályok között kellene 
elhelyezni, hogy a rendelkezés mind nyelvtanilag, mind rendszertanilag egyértelmű legyen. 
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Hasonló szerkesztési hiányosság mutatkozik a Törvény Ötödik könyvében, melynek a 
Második rész 3. címe „Az érvénytelenség” címet viseli. E címen belül az I. és II. fejezet 
valóban az érvénytelenség eseteivel és jogkövetkezményeivel foglakozik, azonban a III. 
fejezet a szerződés hatálytalanságát szabályozza, ami az érvénytelenségtől lényegileg 
különböző jogintézmény. Ugyanez mondható el az ugyanezen cím IV. fejezetében 
szabályozott, bírósági úton nem érvényesíthető követelésekről is. 

2.2. A rendszertani hiányosságokon túl a Törvény sajnos egyes §-okon belül is mutat 
kodifikációs hibákat. A Törvény Ötödik könyvében az 5:36. § (3) bekezdés például 
kimondja, hogy a fél szerződéses kötelezettsége kifejezett vagy hallgatólagos lehet. E 
szabály egyrészt szövege szerint nem a szerződéses kötelezettség létrejöttéről, hanem 
magáról a szerződéses kötelezettségről beszél, ami önmagában megnehezíti az 
értelmezést. Másrészt az idézett szakasz nem tesz említést a szerződéses jogosultságok 
hallgatólagos létrejöttének lehetőségéről, miközben a Törvény helyesen rögzíti az 5:1. § (1) 
bekezdésében, hogy „[a] kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a 
szolgáltatás teljesítésének követelésére.” Így az 5:36. § (3) bekezdése bizonytalanságot kelt, 
hogy a jogosultságok valóban létrejöhetnek-e hallgatólagosan, illetve, hogy az így létrejött 
jogosultságok kikényszeríthetőek-e. A jogalkotói akaratnak feltehetően az felelne meg, ha 
a normaszöveg a szerződéses akarat kifejezésre juttatását tenné kifejezetten vagy 
hallgatólagosan lehetővé. 

Szintén kodifikációs hibának mutatkozik a Törvény 6:18. § (5) bekezdésének az a 
megfogalmazása, mely végrendelet kapcsán a vállalkozásnak vagy vállalkozásnak nem 
minősülő jogi személynek rendelt juttatás esetére állapít meg szabályokat. Ennek a 
szabálynak a törvényjavaslat indokolása szerint az a célja, hogy a végrendelet tételénél 
tanúként vagy más módon közreműködő személyekre vonatkozó garanciális szabályokat 
kiterjessze a jogi személy tagjára, vezető tisztségviselőjére vagy alkalmazottjára is. Ehhez 
képest a normaszöveg túl megy ezen a célon, mert nem csak a jogi személyeket, hanem 
ennél tágabb kört, a vállalkozásokat is a hatálya alá vonja. A Törvény 7:2. § 53. pontja 
alapján azonban a vállalkozás lehet jogi személy és jogi személyiség nélküli jogalany 
egyaránt, továbbá vállalkozás az egyéni vállalkozó is. A Törvény 6:18. § (5) bekezdésének 
második fordulata ugyanakkor az első fordulattal ellentétben csak a jogi személy tagja, 
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vezető tisztségviselője vagy alkalmazottja közreműködésére utal, a nem jogi személy 
vállalkozásokhoz hasonló módon kötődő személyekére nem. Ezzel a norma alkalmazási 
köre bizonytalanná válik.  

3. A fentiekben említett formai jellegű kifogásaimon túl vannak a Törvényben olyan 
rendelkezések is, amelyekkel tartalmilag sem értek egyet. Az alábbiakban ezek közül 
említek meg néhányat. 

3.1. A Törvény a Bevezető rendelkezések (Első könyv) között szabályozza a joggal való 
visszaélés tilalmát. Ennek kapcsán az 1:6. § (2) bekezdése kimondja, hogy „[h]a a joggal 
való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a 
magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a 
bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem 
hárítható el.” Az 1:6.§ (3) bekezdése alapján ugyanakkor „[a] bíróság a családi viszonnyal 
összefüggő jognyilatkozatok pótlására nem jogosult”. 

A Törvény ez utóbbi rendelkezéssel, helyesen, önkorlátozó módon kívánja megóvni a 
privát szférát, hiszen még egy jogszabály által megkívánt jognyilatkozat bírósági ítélettel 
történő pótlása is erőteljes beavatkozás a magánautonómia körébe. Azonban az 1:6. § (3) 
bekezdésben foglalt korlátozásnak a megfogalmazása álláspontom szerint nem elég 
pontos, és félő, hogy olyan jogterületeken kizárja a nyilatkozat bírói pótlását, amikor 
annak helye volna.  

A „családi viszonnyal” összefüggő jognyilatkozatok fogalomköre véleményem szerint 
tágabb lehet, mint a ténylegesen védendő magánszféra, családi autonómia köre, példaként 
a házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatban felmerülő vitákat lehet felhozni. 
Maga a „családi viszony” kifejezés nem is szerepel máshol a Törvényben; a Családjogról 
szóló Harmadik könyv ugyanis „családi jogviszonyról” tesz említést. Jelen 
megfogalmazásában tehát általában a családi viszonyra történő utalás túlzott mértékben 
leszűkíti a jognyilatkozat bírósági pótlásának lehetőségét. Ezzel nem értek egyet, ezért 
kérem az Országgyűlés, hogy tegye egyértelművé, hogy a családi viszonnyal csak távoli 
vagy közvetett módon összefüggő jognyilatkozatokra nem terjed ki az 1:6. § (3) 
bekezdésben foglalt tilalom. 
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3.2. A Törvény Második könyvének Második része a jogi személyekről rendelkezik. A 3. 
cím az alapítványt szabályozza. A törvényjavaslat indokolása szerint az előterjesztő nem 
kívánt változtatni az alapítvány jogi lényegén, ami „olyan jogi személyiséggel felruházott 
célvagyon, amely létrejöttét, jogi elismerését követően véglegesen elválik az alapító vagy az 
alapítók tulajdonában lévő más vagyonelemektől, és amely jogi személyben az alapító 
irányító-döntési jogokkal – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – nem 
rendelkezik”. A Törvény azonban kitágítja az alapítvány jogutód nélküli megszűnésére 
jelenleg is hatályos szabályozást, amely szerint az alapító az alapító okiratban előzetesen 
rendelkezhet a megszűnő alapítvány vagyonának jövőbeli sorsáról. A Törvény 2:55. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy „[a]z alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód 
nélküli megszűnésekor is határozhat, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem 
rendelkezik vagy a rendelkezés nem teljesíthető.”. A jogutód nélkül megszűnő alapítvány 
vagyonáról való, és az alapító részére biztosított utólagos rendelkezési jog azonban 
ellentétes az alapítványnak az alapítótól elkülönülő, önálló jogi személyiségéből fakadó 
alapvető követelményével, valamint lehetőséget ad az alapítvány működése törvényességi 
garanciáinak megkerülésére is. Az alapító ugyanis az alapító okiratban tett „előzetes 
rendelkezésével” csak a létesítendő alapítvány induló vagyona (leggyakrabban ez az alapító 
saját vagyona) ismeretében rendelkezik, és rendelkezésének törvényszerűségét – az alapító 
okirat részeként – a bejegyzés során megvizsgálja a bíróság. Ezzel szemben az alapító 
részére biztosított „utólagos rendelkezési jog” már a létrejött és önálló jogi személy (nyílt 
alapítvány esetében a csatlakozók, adományozók révén megnövekedett) tényleges 
vagyonára irányul, és – az utólagos rendelkezés nem lévén része az alapító okiratnak – 
nem terjed rá ki a törvényességi felügyelet. Ennek az utólagos rendelkezésnek a 
lehetőségével nem értek egyet, ezért kérem az Országgyűlést, hogy erre a Törvény ne 
adjon lehetőséget. 

A Törvény a 2:57. § (3) bekezdésében – az indokolás alapján a jelenleg hatályos 
szabályozás pontosításának szándékával – kimondja, hogy a „végintézkedéssel létesített 
alapítvány a végintézkedés tartalmától függően örökösnek vagy hagyományosnak 
minősül”. Az örökösi jogállás azonban több tekintetben is összeegyeztethetetlen az 
alapítvány létesítésével és működésével. Így például az örökös nem csak jogokat, de 
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terheket is visel (hagyatéki tartozások), amelynek részeként első helyen kell például az 
örökhagyó illő eltemettetésének költségeit megfizetnie, miközben az alapítványi vagyon 
nem alapítványi célra történő felhasználása jogellenes. Ezért kérem az Országgyűlést, hogy 
ezt az ellentmondást oldja fel, és tegye egyértelművé, hogy alapítvány csak hagyományos 
lehet. 

3.3. A Törvény Második könyvének Harmadik része a személyhez fűződő jogokról 
rendelkezik. Az 1. cím e jogok védelmének általános szabályait tartalmazza. A Törvény 
2:74. §-a kimondja, hogy „[a] személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben 
tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak.” A 2. cím ezt követően megnevez 
nevesített személyhez fűződő jogokat, és azokra vonatkozóan egy-egy rendelkezést is 
tartalmaz (2:75-2:88. §§). A nevesített személyhez fűződő jogok közül azonban hiányzik a 
méltósághoz való jog, illetve a becsületvédelemre való utalás. Ezzel az alábbiak miatt nem 
értek egyet. 

A törvényhozó (és a javaslat előkészítőinek) szándéka nyilvánvalóan az volt, hogy a 
Törvény tartalmazza az általános személyiségi jog kategóriáját, mely – tekintettel az 
Alkotmánybíróság gyakorlatára is [alaphatározat: 8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 
1990, 44-45.] – úgynevezett anyajogként is funkcionál. Ez azt jelenti, hogy az általános 
személyiségi jog valamennyi magánjogi személyiségi jog, sőt valamennyi alapvető jog 
mögöttes joga. Ezt az általános személyiségi jogot a Törvény a 2:74. §-ában a „személyhez 
fűződő jogok” kifejezésben kívánja megragadni – erre utal a törvényjavaslat indokolása is. 
E szerint épp ez indokolja az emberi méltóság jogának elhagyását a nevesített személyiségi 
jogok közül, ugyanis az Alkotmánybíróság az említett gyakorlatában az Alkotmány 54. § 
(1) bekezdésében szereplő emberi méltósághoz való jogot értelmezi általános személyiségi 
jogként. 

Önmagában véve nincs jelentősége, hogy a „méltóság jogát” vagy a „személyhez fűződő 
jogokat” tekintjük általános személyiségi jognak, tehát olyan szubszidiárius alapjognak, 
amelyből a nevesített és a külön meg nem nevezett személyiségi (illetve alapvető) jogok 
származtathatóak, mind elméleti síkon, mind az alkotmánybírósági és rendes bírósági 
gyakorlatban. 
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Nem vette azonban figyelembe az Országgyűlés, hogy az Alkotmánybíróság a 
méltósághoz való jogot nem csak általános személyiségi jogként értelmezi, hanem mint 
önálló, konkrét alapjogot is alkalmazza [vö. pl. 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 
1991, 297, 309.]. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az emberi méltósághoz való jog az 
emberi élethez kapcsolódó, attól el nem választható minőségi jegy. Ahogy a 64/1991. 
(XII. 17.) AB határozat mondja: „[…] az ember jogi alaphelyzetéhez hozzátartozik két 
»tartalmi« alapjog is, amely a jogképesség formális kategóriáját kitölti, és a »személy« 
emberi minőségét kifejezi: az élethez és az emberi méltósághoz való jog.” (ABH 1991, 
297.) Ez teszi továbbá alkalmassá arra, hogy betöltse másik fontos funkcióját, ti. az 
Alkotmányban és a személyiségi jogvédelemben is az egyenlőség (egyenlő jogképesség) 
biztosítását az emberek között. A hátrányos megkülönböztetés tilalma (egyenlő bánásmód 
követelménye) ugyanis arra vonatkozik, hogy „a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő 
méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet 
csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 
figyelembevételével kell a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait 
meghatározni” [9/1990. (IV 25.) AB határozat, ABH 1990, 46,48.]. Végül az egyes 
alapjogok, így különösen a véleménynyilvánítási szabadság korlátozása 
megengedhetőségének a mérlegelésekor leginkább azt kell vizsgálni, hogy az adott 
magatartás sérti-e az egyén méltósághoz (becsületéhez) való jogát mint személyiségi 
jogokat. Az ilyen esetek megítélése elképzelhetetlen anélkül, hogy a méltóság jogát ne 
csupán általános személyiségi jogként, hanem konkrét, önálló alapjogként is tekintsük. 

Ha tehát a törvényhozó fontosnak tartotta nevesíteni a Törvény 2:75. §-ában az élethez, 
az egészséghez és a testi épséghez való jogot mint személyiségi jogokat, sőt az egyenlő 
bánásmód követelményét is, akkor indokolatlan kihagyni olyan klasszikus személyiségi 
jogokat mint a méltóság jogát és a becsületet. Ennek elvi indokoltságán túl nagyon is 
konkrét személyiségvédelmi jelentősége van. Kérem ezért az Országgyűlést, hogy a 
nevesített személyhez fűződő jogok címe alatt szerepeltesse e két személyiségi jogot. 

3.4. A Törvény Harmadik könyvének Negyedik része rendelkezik az élettársi kapcsolatról. 
A 3:90. § (1) bekezdése meghatározza, hogy élettársi kapcsolat nem jöhet létre azok 
között, akik „egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban” 
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állnak. Ezzel kapcsolatban a törvényjavaslat indokolása kiemeli, hogy e rendelkezések célja 
a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv fogalomhasználatának pontosítása annak 
érdekében, hogy ne jöhessen létre „tipikusan szexuális elemet is tartalmazó társkapcsolat 
[…] olyan közeli rokonok között, akik között a házasság is el nem hárítható akadályba 
ütközne”. A felsorolásban ugyanakkor a Törvény nem említi az örökbefogadó és 
örökbefogadott közötti, az örökbefogadás fennállása alatt létrejött élettársi kapcsolat 
kizártságát, holott ezt a házassági akadályok között külön említve szerepelteti a Törvény a 
3:13. § c) pontjában. Nem világos, hogy ez pusztán jogszabály-szerkesztési hiba, vagy volt-
e célja a törvényhozónak az eltérő szabályozással. Mindenesetre érdemes megemlíteni, 
hogy a felek közötti rokoni vagy más családjogi jellegű kapcsolat tényén alapuló házassági 
tilalmak erkölcsi indokokon is nyugszanak, céljuk nem csupán a genetikai károsodás 
kockázatának az elkerülése. Erre utal az is, hogy az egyneműek bejegyzett élettársi 
kapcsolatára valamennyi, a házassági akadályra vonatkozó rendelkezést alkalmazni kell, 
holott ez esetben a genetikai károsodás kockázata mint indok nyilvánvalóan közömbös – 
annak tehát csak erkölcsi okai vannak. Ez is arra utal, hogy pusztán erkölcsi 
követelmények is indokolják, hogy a Törvény zárja ki az örökbefogadó és az 
örökbefogadott közötti élettársi viszony alapítását – legyenek az élettársak akár külön-, 
akár egyneműek. Ezért kérem az Országgyűlést, hogy a házassághoz hasonlóan az 
élettársak esetében is zárja ki, hogy érvényes élettársi kapcsolat jöhessen létre az 
örökbefogadó és örökbefogadott között, az örökbefogadás fennállása alatt. 

Itt kell továbbá azt is megemlíteni, hogy a Törvénynek a házasság érvénytelenségéről 
rendelkező szabálya a hatályos családi jogi törvénytől (1952. évi IV. törvény) eltérő módon 
nem korlátozza a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával és a házastársnak volt 
házastársa tartósan saját háztartásában nevelt leszármazójával kötendő házasságát. A 
jelenleg hatályos szabályozás ugyanis általában tiltja az ilyen házasságkötést, kivéve, ha a 
tilalom alól a jegyző felmentést ad. Ennek a két feltételes érvénytelenségi oknak ugyancsak 
részben erkölcsi, részben egészségügyi (genetikai) okai vannak, ezért indokolt azok 
fenntartása a jövőben is – a megszüntetésével nem értek egyet. Ezért kérem az 
Országgyűlést, hogy a kérdést a hatályos törvénnyel egyező módon szabályozza, 
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kiegészítve a felmentés mérlegelését segítő szempontokkal, például az esetleges 
házasságból születendő utódok egészsége stb. 

3.5. A Törvény a Dologi jogról szóló Negyedik könyvben elhagyja a hatályos Polgári 
Törvénykönyv 117. § (4) bekezdésében szabályozott, ún. birtokkal megerősített jogcím 
védelme jogintézményt. A birtokkal megerősített jogcím védelme az ingatlan egymást 
követő többszöri eladása esetére állít fel garanciális szabályt az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése esetére, lényegében úgy, hogy az elsőként jóhiszeműen birtokba lépett vevő, 
ennek hiányában a korábbi vevő tulajdonjogának bejegyzését írja elő. A törvényjavaslat 
indokolásából kitűnik, hogy a dologi jog esetében „nincs szükség átfogó, a szabályozás 
alapjait érintő reformra. A hatályos szabályoktól való eltérés elsősorban ott indokolt, ahol 
[…] a forgalomban résztvevők érdekeinek védelme új szempontok szerinti szabályozást 
tett szükségessé (például a jogcímmel megerősített birtokvédelem megszüntetése az 
ingatlan-nyilvántartás közhitelességének erősítése érdekében).”. Ez a megfontolás 
azonban szoros összefüggésben állt azzal a szándékkal, hogy az ingatlan-nyilvántartás a 
jövőben bírói felügyelet alatt működjön. Ez utóbbi azonban nem valósult meg, így a 
birtokkal megerősített jogcím védelmének elhagyása egyoldalúan csökkenti a birtokost 
védő garanciát. Ezzel nem értek egyet, ezért kérem az Országgyűlést, hogy vagy teremtse 
meg az ingatlan-nyilvántartás bírósági felügyeletének feltételeit és azt vezesse be, vagy 
állítsa vissza a birtokkal megerősített jogcím védelmét az ingatlanok esetében. 

3.6. A Törvény 4:91. § (2) bekezdése, valamint a 4:92. § (4) bekezdése értelmében az 
ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként 
fennállnak – az ingatlanon történő társasháztulajdon alapítással is megszüntethető. Ez 
azonban ellentétben állna az uralkodó polgári jogi dogmatikával, a bírósági gyakorlattal, és 
magának a Törvénynek a társasházról rendelkező 4:93. §-ával egyaránt. 

A Legfelsőbb Bíróság Polgári jogi Kollégiumának (PK) 11. számú állásfoglalása szerint a 
társasháztulajdon a közös tulajdon egy különleges formája, melynek lényege, hogy az 
épület meghatározott részei – elsősorban a lakások – a tulajdonostársak külön 
tulajdonában vannak, a házas ingatlan telke és az épület más részei pedig a 
tulajdonostársak közös tulajdonában. Ez a hatályos Ptk. 149. §-ának (4) bekezdéséből is 
kitűnik, amely szerint a társasház-tulajdonra a közös tulajdon szabályait a külön 
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jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ez az értelmezés nem új keletű, 
hiszen nem csak a hatályos társasházi törvény rendelkezik így (2003. évi CXXXIII. 
törvény), hanem a társasháztulajdont már az 1924. évi XII. törvénycikk és azóta 
valamennyi társasház-törvény közös tulajdonnak tekintette. Ráadásul a Törvény 4:93. § (4) 
bekezdése – a hatályos Ptk.-nak a PK 11.-ben is hivatkozott 149. § (4) bekezdésével 
tartalmilag egyező módon – úgy rendelkezik, hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában 
a társasháztulajdonra a közös tulajdon szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A Törvény 4:91. és 4:92. §§-i tehát korrekcióra szorulnak. Kérem az Országgyűlést, tegye 
egyértelművé, hogy társasháztulajdon létesítésével az ingatlanon fennálló közös tulajdon 
csak azoknak a vagyontárgyaknak a tekintetében szűnik meg, amelyek a tulajdonostársak 
külön tulajdonába kerülnek. Így lesz ugyanis a Törvény összhangban a hosszú évtizedek 
óta töretlen bírói gyakorlattal, a társasházi törvénnyel, valamint a Törvénynek a 
társasházról szóló 4: 93. §-ával is. 

3.7. A Törvény a Kötelmi jogról szóló Ötödik könyv Második részének 6. címében 
szabályozza a foglaló intézményét. A vonatkozó szabályban jelentős újítás, hogy foglaló 
tárgya csak pénzösszeg lehet, amit azonban lehet mind átadással, mind átutalással 
teljesíteni a felek között. A Törvény – szemben a jelenleg hatályos szabályozással – a 
teljesítés (átadás/átutalás) időpontját nem köti a szerződés megkötésének időpontjához, 
vagyis foglalót akár a szerződés megkötését megelőzően vagy azt követően is adni lehetne. 
E változás oka valószínűleg – erre ugyanis nem tartalmaz semmiféle utalást az indokolás – 
az a bírói joggyakorlatban visszatérő probléma, amit a foglaló teljesítésének időpont-
meghatározása idéz elő. A Törvény a konkrét teljesítési időpont eltörlésével azonban nem 
oldja meg az ebben a körben felmerülő vitákat, miközben az 5:62. § (1) bekezdésben 
továbbra is megköveteli, hogy a foglaló jogi minősége egyértelműen kitűnjön a 
szerződésből. A vonatkozó bírói joggyakorlat azt a következetes álláspontot képviseli, 
hogy a felek fogalomhasználata önmagában nem meghatározó jelentőségű a foglaló ebbéli 
jogi minőségének megítélése szempontjából. Ilyenkor a bíró a felek szerződéskötéskor tett 
nyilatkozatai és magatartásuk gondos vizsgálata alapján határoz. Ha azonban a foglaló 
elveszíti egyik, a külső vizsgálódó számára is egyértelműen bizonyítható tulajdonságát (ti. a 
teljesítési időpontját), akkor valójában tovább nehezedik a már önmagában és jelenleg 
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hatályos rendelkezés mellett is nehezen eldönthető kérdés, hogy a szerződéskötés kapcsán 
átadott pénzösszeg előleg-e vagy foglaló. Kérem ezért az Országgyűlést, hogy a Törvény e 
kérdéshez kapcsolódó rendelkezéseit tegye egyértelművé, hogy azok elősegítsék a 
kiszámítható értelmezést és jogalkalmazást. 

3.8. A Törvény a Kötelmi jogról szóló könyv Első részének 1. címében szabályozza az 
elévülés intézményét. Ennek részeként a Törvény az 5:8. § (1) bekezdésében sorolja fel az 
elévülés megszakító körülményeket. Véleményem szerint a polgári jogi jogviszonyokban 
alapvető jelentőséggel bíró ezen jogintézmény meghatározásába is hiba került. A Törvény 
ugyanis fenntartja a „követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítást” [5:8. § (1) 
bekezdés a) pontja] mint elévülést megszakító jogi tényt. A hatályos Ptk.-ban ugyan még 
szintén szerepel, azonban álláspontom szerint ez a megszakítási ok valójában éppen 
ellentétes az elévülés intézményének lényegével, hiszen az nem az igény érvényesítésére, 
hanem csupán az igényérvényesítési idő meghosszabbítására ösztönöz. A jogbiztonságot 
azonban sokkal inkább szolgálná, ha pusztán egy ilyen aktus nem eredményezné az 
elévülés megszakadását: ha a jogosult érvényesíteni akarja követelését, akkor az 5:8. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján bíróság előtt érvényesítse. 

3.9. A Törvény Hatodik könyvének 3. címe szabályozza a törvényes öröklés rendjét. 
Ebben lényeges változásokat vezet be, amelyek közül azonban több is ellentmondásos, 
illetve esetleges. 

A 6:58. § (2) bekezdése alapján, az „örökhagyó házastársát az általa lakott lakáson és az 
ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó haszonélvezeti jog illeti 
meg.” Minden egyéb vagyontárgy tekintetében a túlélő házastárs a leszármazókkal egy 
sorban, egy „gyermekrészt”, tehát állagot örököl, míg az idézett (2) bekezdésben 
meghatározott vagyontárgyak állagát a leszármazók öröklik, fejenként egyenlő részben. Az 
özvegyi jog ilyen módon való szabályozása az özvegy által lakott lakás és annak 
berendezési tárgyai tekintetében méltányossági és egyben korrekciós célú; a mögött az a 
jogalkotói szándék húzódik, hogy a túlélő házastárs közvetlen életkörülményeit lehetőleg a 
kialakult szinten a házastárs halála utáni időben is biztosítsa a jog. 
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E törvényhozói törekvéssel pontosan ellentétes, hogy a Törvény a 6:61. § (1) 
bekezdésében kifejezetten megengedi az állagörökösök részére ezen haszonélvezeti jog 
megváltásának egyoldalú igénylését. Álláspontom szerint ez még akkor is veszélyeztetheti 
az özvegyi jog említett céljait, ha a (2) bekezdés szerint a megváltásnak a haszonélvező 
méltányos érdekeinek figyelembe vételével kell történnie. Ezért a megváltás egyoldalú 
igénylésének lehetőségével nem értek egyet, és kérem az Országgyűlést, hogy a 
szabályozásba építsen be hatékonyabb garanciális elemeket a haszonélvező védelmében. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Országgyűlést, hogy a Törvényt vesse ismételten alapos 
revízió alá, és javítsa ki a kodifikációs hibákat, melyekre a fentiekben a teljesség igénye 
nélkül hoztam fel példákat. Ugyancsak kérem, hogy fontolja meg a tartalmi kifogásaimat. 
Ezek kapcsán meg kell azt is említenem, hogy a jogász szakmán belül, a jogtudomány 
művelői és a bírák között is számos további tartalmi aggály és kétely felmerült, melyek 
kimerítő felsorolása és kifejtése meghaladná egy köztársasági elnöki vétó kereteit. Ezért 
kérem, hogy azon túl, hogy az Országgyűlés az újratárgyalás és a Törvény esetleges 
ismételt elfogadása során betartja a Házszabályt, orvosolja a jogászi szakma által felvetett 
aggályokat. Csak ezek a követelmények teljesítésével lehet ugyanis garantálni a kódex jobb 
minőségét. 

Budapest, 2009. október 13. 
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