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Tisztelt Alkotmánybíróság! 
 
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § b) pontja és a 21. § (2) 
bekezdése értelmében kérem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. 
törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1. § (1) bekezdését – az alább részletezett indokok alapján – 
alkotmányellenesnek nyilvánítani és a törvény kihirdetésének napjára visszamenő hatállyal 
megsemmisíteni szíveskedjék, tekintettel arra, hogy az nem biztosít kellő időt az új Polgári 
Törvénykönyv alkalmazására való felkészüléshez, valamint a kettős hatályba léptetés 
áttekinthetetlenné teszi az éppen alkalmazandó legalapvetőbb magánjogi szabályokat, és ezzel 
sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság elvét. 
 
Kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy a kifogásolt rendelkezés alkotmányellenességéről 
lehetőség szerint még a Ptk. hatálybalépésének első lépcsőjét megelőzően hozza meg 
döntését, ezzel is elejét véve a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető, és utólag már nehezen 
orvosolható helyzet kialakulásának. Az időtényező jelen esetben hasonlóan nagy szerepet 
játszik, mint korábban az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény 
egyes részeinek alkotmányellenességéről való döntés meghozatalakor, hiszen itt is a lakosság 
széles rétegeinek életviszonyait befolyásoló kérdésről van szó, amelyben mind a 
jogalkalmazó, mind a lakosság számára minél előbb tiszta helyzetet kell teremteni. 

 
 

I n d o k o l á s 
 
 

Az Országgyűlés 2009. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvényt (Ptk.). A köztársasági elnök 2009. október 13-án küldte vissza megfontolásra 
az Országgyűlésnek, hangsúlyozva, hogy a kihirdetésre megküldött törvény számos tartalmi 
ellentmondással bír és szerkesztési hibában szenved. Arra kérte az Országgyűlést, hogy a 
Ptk.-t minden részletében tekintse át újra, és olyan eljárásban döntsön annak elfogadásáról, 
amely garantálja egy a gyakorlatban is jól alkalmazható jogszabály megalkotását, és egyúttal 
orvosolja a jogászi szakma által széles körben felvetett aggályokat. 
 
Ezt követően az Országgyűlés 2009. november 9-én úgy fogadta el újra a Ptk.-t, hogy a 
köztársasági elnök által jelzett szerkesztési hiányosságok és tartalmi ellentmondások egy 
részét orvosolta csak. Mint ahogy azt a köztársasági elnök megjegyezte a Ptk. 
hatálybalépéséről szóló törvénnyel kapcsolatos levelében (ld. 1. számú melléklet): a törvény 
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átfogó áttekintése éppúgy elmaradt, mint a jogászi szakma, különösen a bíróságok 
aggályainak orvoslása.  
 
Az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényt (a továbbiakban: 
Törvény), amely a Ptk. két szakaszban történő hatálybalépéséről rendelkezik, valamint 
megállapítja azokat a rendelkezéseket, amelyek a jelenleg hatályos Ptk. és az új Ptk. 
alkalmazása közötti átmenethez szükségesek.  
 
Sólyom László köztársasági elnök 2009. december 22-én a Törvényt megfontolásra 
visszaküldte az Országgyűlésnek. Erről szóló levelében (ld. 1. számú melléklet) két indokot 
jelölt meg. Egyrészt, álláspontja szerint a Törvény egy olyan Ptk.-t léptetne hatályba, mely 
átgondolatlansága és ellentmondásai miatt továbbra sem alkalmas arra, hogy Magyarország 
polgári törvénykönyve legyen, másrészt nem értett egyet a Törvény kétlépcsős hatályba 
léptető rendelkezéseivel sem.  
 
Álláspontja szerint a két lépcsőben történő hatályba léptetés egyrészt azt eredményezi, hogy 
az 1959. évi IV. törvény (a jelenleg hatályos Ptk.) 2010. május 1-jén még hatályban lévő, de a 
teljes (új) Ptk. hatálybalépésével hatályon kívül helyezni szándékozott szabályait a Ptk. Első 
Könyvében foglalt alapelvi rendelkezéseivel összhangban kellene majd értelmezni. Másrészt 
a Törvény számos helyen módosítja a jelenleg hatályos Ptk.-t, illetve a házasságról, a 
családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt (Csjt.), hogy azok összhangban 
legyenek a Ptk. Második Könyvével. Ugyanakkor ezek a törvények a Törvény 209. § (2) 
bekezdése értelmében 2011. január 1-jén hatályukat vesztenék. Ez nem jelent mást, mint hogy 
az érintett területen a törvényhozó hét hónapos időtartamra alkot szabályozást, és a 
jogalkalmazók rövid időn belül két jogszabályösszesség-változással is szembesülhetnek. Azaz 
a jogalkalmazóknak és a jogkereső közönségnek is igen rövid időn belül két különböző 
összefüggésben kell felkészülniük az új általános rész és a személyek jogának alkalmazására; 
egyszer a jelenleg hatályos Ptk., valamint a Csjt. kontextusában, de egyszersmind az új Ptk. 
teljes rendszerét tekintve is. 
 
A köztársasági elnök kifejtette azon álláspontját, mely szerint a mindenkori polgári 
törvénykönyv kódex jellege és a forgalom biztonsága megköveteli, hogy szabályai ne 
lépcsőzetesen, hanem egyetlen időpontban lépjenek hatályba. A Ptk. Második Könyve 
(Személyek) által bevezetett változások hosszabb hatályba léptetési határidőt indokolnának, 
mert ezek számos koncepcionális újdonságot vezetnek be.  
 
A fentiek alapján a köztársasági elnök arra kérte az Országgyűlést, hogy a Törvényt az után 
fogadja el, hogy a Ptk. átfogó felülvizsgálatát végrehajtotta, továbbá, hogy ezt követően a Ptk. 
hatálybalépésének időpontját egységesen, legkorábban 2011. január 1. napjában állapítsa meg.  
 
Az Országgyűlés elnöke 2010. január 26-án kijelölte az Alkotmányügyi bizottságot a 
köztársasági elnök átiratának megtárgyalására, 2010. február 10-én a bizottság a tárgyalást 
megtartotta, majd 2010. február 15-én sor került az átirat plenáris vitájára. Az ismételten 
megnyitott záróvita során Avarkeszi Dezső, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
államtitkára elmondta, hogy a köztársasági elnök kifogásaival nem értenek egyet, ezért a 
törvényt változatlan formában javasolják elfogadni. Ennek megfelelően nem került sor 
módosító javaslat benyújtására és elfogadására, a Ptké.-t módosítások nélkül fogadta el az 
Országgyűlés 180 igen, 161 nem és három tartózkodás mellett. A Ptké. a Magyar Közlöny 
2010. évi 30. számában került kihirdetésre 2010. március 2. napján. 
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A Ptké. 1. §-a lényegében két lépcsőben lépteti hatályba a Ptk.-t:  
- az 1. § (1) bekezdése szerint a Ptk. Első Könyve (Bevezető rendelkezések) és 

Második Könyve (Személyek) – kevés kivétellel – 2010. május 1-jén lépne hatályba, 
-  a (2) bekezdés szerint a Ptk. további könyvei (Családjog, Dologi jog, Kötelmi jog, 

Öröklési jog, Záró rendelkezések) pedig 2011. január 1-jén. 
 
A Ptké. Második részében a Ptk. hatálybalépésével összefüggő végrehajtási és átmeneti 
rendelkezéseket, valamint törvénymódosításokat tartalmaz, annak érdekében, hogy számos 
jogszabályt a fokozatosan életbe lépő Polgári Törvénykönyvhöz igazítson.  
 
Álláspontom szerint a hatálybalépés ily módon történő szabályozása két vonatkozásban is 
sérti a jogbiztonság követelményét:  

- a kettős hatályba léptetés a kétszeri módosulás nyomán áttekinthetetlenné teszi az 
éppen alkalmazandó joganyagot, az azon belüli összefüggéseket;  

- a hatályba léptetés első lépcsőjeként meghatározott 2010. május 1-jei időpont pedig 
nem ad lehetőséget az alkalmazásra való megfelelő felkészülésre. 

 
A kettős hatályba léptetés problémájára és a felkészülési idő szűkösségére nem egy 
alkalommal a jogászi szakma képviselői, s különösen a Legfelsőbb Bíróság és az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács elnöke is felhívta a jogalkotó figyelmét. 
 

a) A Legfelsőbb Bíróság nevében dr. Wellmann György polgári kollégiumvezető már 
2009. július 6-án kelt levelében (ld. 2/a. számú melléklet) hangsúlyozta, hogy a 2010. 
május 1-jei hatálybalépési időpont szakmailag teljességgel elfogadhatatlan (ekkor még 
ráadásul az új Ptk. szeptemberi és a Ptké. novemberi elfogadásával számoltak). 
Véleményük szerint az új Ptk. nem léptethető hatályba az elfogadástól számított egy 
évnél rövidebb határidőn belül, legkorábban 2011. január 1-jével. 

 
b) Dr. Wellmann György polgári kollégiumvezető az új Ptk. elfogadását követően 2009. 

szeptember 24-én kelt levelében (ld. 2/b. számú melléklet) – fenntartva a korábbi 
álláspontját – ismét kifejtette, hogy túl korai a hatálybalépés időpontja, egy ilyen 
horderejű törvénycsomag hatálybalépésének előkészítésére (ügyvédek, bírák képzése, 
állampolgárok tájékoztatása) alig 7 hónap nem elegendő. Felidézte, hogy a hatályos 
Ptk. hatálybalépése előtt csaknem 9 hónap volt a felkészülésre. Erre tekintettel a 
Legfelsőbb Bíróság javasolta a hatálybalépés időpontját 2011. január 1. napjára 
eltolni. 

 
(A K/10743. számon „Érdekli-e a Kormányt, hogy a bíróságok 2011. január 1. előtt 
nem tudnak felkészülni az új Polgári Törvénykönyv alkalmazására?” címmel 
benyújtott kérdésemre adott válaszához dr. Draskovics Tibor igazságügyi és 
rendészeti miniszter csatolta a Legfelsőbb Bíróságnak az új Ptk. hatálybalépésére 
vonatkozó –  fent idézett – észrevételeit, ld. 2. számú melléklet). 

 
c) Harmadik alkalommal (a Ptké. általános vitájának lezárását követően) 2009. november 

27-én kelt levelében (ld. 3. sz. melléklet) maga a Legfelsőbb Bíróság elnöke 
fogalmazta meg ismételten, hogy a Polgári Törvénykönyv hatályba léptetésének 
időpontját egységesen 2011. január 1. napján tartja indokoltnak megállapítani. Dr. 
Baka András kifejtette, hogy egy ilyen terjedelmű és jelentőségű kódex esetében csak 
az így rendelkezésre álló egy év biztosíthat lehetőséget mind az állampolgárok és más 
jogalanyok megfelelő tájékoztatására, mind a jogalkalmazók szükséges 
továbbképzésére, illetve a nélkülözhetetlen személyi és pénzügyi feltételek 

 3



biztosítására. Mindezek elmaradása, és a jogalkalmazás egységének súlyos 
megbomlása pedig aláásná a jogbiztonságot, ezért e korai hatályba léptetés 
alkotmányossági aggályokat is felvet – fogalmaz a Legfelsőbb Bíróság elnöke. 

 
 
A Polgári Törvénykönyv kiemelt jelentősége 
 
A Polgári Törvénykönyv a polgári jog anyajogaként, kódex jelleggel állapítja meg a 
személyek személyi, családi és vagyoni viszonyaira vonatkozó legfontosabb szabályokat, 
átfogja az üzleti világ, a kereskedelem, vagyis a vagyoni forgalom professzionális 
szereplőinek és a magánszemélyeknek magánjogi viszonyait egyaránt, biztosítva magánjogi 
cselekvési autonómiájukat. 
 
A Polgári Törvénykönyv kiemelkedő jelentősége elsősorban az általa közvetlenül 
szabályozott életviszonyok fontosságában rejlik. A közvetlenül szabályozási körébe vont 
viszonyokon túlmenően azonban valamennyi, polgári jogi normával rendezett kapcsolatot is 
meghatározza, függetlenül attól, hogy az adott norma kifejezetten háttér-jogszabályaként 
jelöli-e meg a Polgári Törvénykönyvet vagy sem. 
 
Az érintett jogviszonyok kiterjedt körének és a szabályozás fontosságának megfelelően a 
Polgári Törvénykönyv nem csupán egy a törvények közül, hanem a magánszféra alapvető 
viszonyait kódex-jelleggel, a lehetőség szerinti teljesség igényével megfogalmazó jogforrás, 
amelyre egy sor további ágazati jogszabály épül. 
 
A Polgári Törvénykönyvnek ezért képesnek kell lennie arra, hogy alkalmazkodjon az 
életviszonyok gyors változásaihoz, és emellett arra is, hogy a jogkeresők és a jogalkalmazók 
számára egyaránt könnyebb áttekintést és eligazodást biztosítson. 
 
Kiemelkedő szerepéből, összefoglaló jellegéből kifolyólag a Polgári Törvénykönyv 
tekintetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy szabályai áttekinthetőek, világosak, a 
jogalkalmazó és a jogkereső közönség számára egyértelműek, hatásukat tekintve 
kiszámíthatóak legyenek. 
 
A törvényhozónak alkotmányos kötelessége, hogy a magánjogi jogviszonyokat szabályozó 
normákat az Alkotmány követelményeinek maradéktalan betartásával alkossa meg. Ennek 
része, hogy a Polgári Törvénykönyv minden módosítása során, illetve teljes egészében új 
kódex megalkotása során biztosítani kell annak alkalmazhatóságát, az arra való felkészülés 
lehetőségét. 
 
 
A kellő felkészülési idő hiánya 
 
Az új Ptk. 2009. november 20-i kihirdetése és a hatálybalépésére megjelölt 2010. május 1-jei 
időpont között alig több mint öt hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gazdasági élet 
legmeghatározóbb kódexének alkalmazására mind a jogalkalmazók, mint az érintett 
jogalanyok felkészüljenek.  
 
Amellett, hogy ez az öt hónap már önmagában is teljesen elégtelen a felkészüléshez, a 
hatályba léptető rendelkezés kihirdetésére még későbbi időpontban, 2010. március 2-án került 
sor, azaz két hónappal az új Ptk. hatálybalépését megelőzően. Tehát a magánjogi viszonyokat 
alapvetően meghatározó kódex alkalmazására való öt hónapos felkészülési időből három 
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hónap anélkül telt el, hogy a jogszabály hatálybalépésének időpontja tisztázott, ismert lett 
volna.  
 
Az alkalmazásra való felkészülés ténylegesen akkor kezdődik meg, amikor a jogszabály 
címzettjei felmérve a rendelkezésre álló pontos időtartamot, a jogszabály hatálybalépésének 
időpontjához igazíthatják magatartásukat. Erre azonban 2010. március 2-ig nem nyílt 
lehetőség. 
 
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében védeni rendelt 
jogállamiság egyik fontos alkotóeleme a jogbiztonság, amely megköveteli, hogy az 
állampolgárok jogait és kötelességeit a törvényben megszabott módon kihirdetett és bárki 
számára hozzáférhető jogszabályok rendezzék, továbbá meglegyen a tényleges lehetőség arra, 
hogy a jogalanyok magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani. 
 
A jogalkotónak kellő időt kell tehát biztosítania arra, hogy az érintettek a jogszabály szövegét 
megismerhessék, és eldöntsék, miként alkalmazkodnak a jogszabály rendelkezéseihez, mint 
ahogy ezt az Alkotmánybíróság már több határozatában leszögezte [34/1991. (VI. 15.) AB 
határozat, 7/1992. (I. 30.) AB határozat, 25/1992. (IV. 30.) AB határozat, 28/1992. (IV. 30.) 
AB határozat, 41/1997. (VII. 1.) AB határozat, 723/B/1998. AB határozat, 10/2001. (IV. 12.) 
AB határozat, 1022/B/2001. AB határozat, 1025/B/2001. AB határozat, 87/2008. (VI. 18.) AB 
határozat]. 
 
A jogalkotó szervek az alábbi részkötelezettségeket kell teljesíteniük: a jogszabály 
hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon 

a) a jogszabály szövegének megszerzésére; 
b) a jogalkalmazó szervek számára a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez 

(ideértve szükség esetén a jogszabály szervezett továbbképzés keretében való alapos 
megismerését, a felmerülő jogszabályértelmezési problémák tisztázását, a jogszabály 
végrehajtásához szükséges nyomtatványok, űrlapok beszerzését vagy előállítását, a 
zökkenőmentes végrehajtás személyi és tárgyi feltételeiről való gondoskodást); 

c) a jogszabállyal érintett személyek és szervek számára annak eldöntéséhez, hogy miként 
alkalmazkodjanak a jogszabály rendelkezéseihez, az önkéntes jogkövetés személyi és tárgyi 
feltételeiről való gondoskodáshoz [28/1992. (IV. 30.) AB határozat]. 
 
Az Alkotmánybíróság többször is kifejtette: azt nem lehet általános érvénnyel meghatározni, 
hogy mennyi a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez szükséges „kellő idő”, amit a 
jogszabály kihirdetése és hatályba léptetése között feltétlenül biztosítani kell. Ezt minden 
egyes jogszabály megalkotásánál, a jogszabályba foglalt rendelkezések jellegének, 
mennyiségének, valamint a jogszabály végrehajtására (vagy az önkéntes jogkövetésre) való 
felkészülést befolyásoló egyéb tényezők alapulvételével, esetileg kell vizsgálni. 
 
Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a több évtizedes gyakorlati 
tapasztalatokkal rendelkező parlamenti demokráciák jogalkotása arra utal: esetenként - főként 
akkor, ha az állam a jogi szabályozás eszközeivel számottevő mértékben beavatkozik a 
gazdasági szféra tevékenységébe, a több éves felkészülési idő is indokolt lehet annak 
érdekében, hogy az állam magatartása hosszú távra kiszámítható legyen a gazdasági élet 
résztvevői számára, s az állam ekként is szilárdítsa nem csupán a jogbiztonságot, hanem saját 
külső és belső tekintélyét. 
 
Az Alkotmánybíróság felhívta arra a figyelmet, hogy a felkészülési idő tartamának 
megállapításánál nem kizárólag a jogalkalmazó hatóságok, hanem a jogi szabályozással 
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érintett természetes és jogi személyek reális időszükségletét is figyelembe kell venni, amely 
mind a jogszabály áttanulmányozásához, mind az önkéntes jogkövetésre való felkészüléshez 
szükséges időt magában foglalja [28/1992. (IV. 30.) AB határozat]. 
 
Álláspontom szerint – mint ahogy azt a köztársasági elnök és a Legfelsőbb Bíróság elnöke is 
kifejtette – jelen esetben egyértelműen megállapítható, hogy a rendelkezésre álló öt hónap 
(azzal súlyosbítva, hogy a hatálybalépés időpontja csak két hónappal a hatálybalépés előtt 
került kihirdetésre) nem elegendő az új Ptk. Első és Második Könyve, illetve a korábbi 
szabályokat módosító rendelkezések alkalmazására való felkészüléshez. 
 
Felhívnám a T. Alkotmánybíróság figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos Ptk.-t 1959. 
augusztus 11. napján hirdették ki, és 1960. május 1. napján lépett hatályba, vagyis csaknem 
kilenc hónap volt a felkészülésre, a nem demokratikus állami berendezkedés ellenére. Egy 
jogállamban a jogbiztonság követelménye fokozottabban kell, hogy érvényre jusson. 
 
 
A kettős hatályba léptetés problémája 
 
További, a jogbiztonság sérelmével járó problémát jelent a Ptk. két lépcsőben történő hatályba 
léptetése. 
 
Az új Ptk. kettős hatályba léptetése során az Első Könyv (Bevezető rendelkezések) és 
Második Könyv (Személyek) még hét hónapig a régi szabályokkal együtt értelmezendőek és 
alkalmazandóak, amely sok esetben értelmezési és alkalmazási problémát szül, hiszen az új 
Ptk. számos helyen új koncepcióra épül, így az új bevezető rendelkezések és személyekre 
vonatkozó szabályok nem feltétlenül lesznek összhangban a dologi jog, kötelmi jog, öröklési 
jog korábbi szabályaival.  
 
Ennek orvoslására a jogalkotó számos ponton igyekszik a korábbi – és pár hónap múlva 
hatályon kívül helyezni kívánt – szabályokat hozzáigazítani az új koncepciókhoz. Erre azért is 
van szükség, mert a bevezető rendelkezések között meghatározott alapelvek értelemszerűen 
az egész kódexet átható, általános igénnyel kerültek megfogalmazásra, és így az új 
szabályozási koncepció szülte alapelveket a korábbi szabályokkal összhangban kellene 
értelmezni. 
 
Ez a szabályozási technika lényegében három szabályozási csoport esetleges halmazává 
degradálja a kódexet: a teljes egészében új szabályok, a hatályban tartott korábbi szabályok és 
a hét hónapos időtartamra megalkotott átmeneti szabályok egyidejű alkalmazása 
áttekinthetetlen helyzetet eredményez. 
 
Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében rögzített jogállamiság részét 
képező jogbiztonság alkotmányi követelményének tartalmát már több határozatában vizsgálta. 
Az Alkotmánybíróság a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában kifejtette, hogy a jogállamiság 
alapvető ismérve a jogbiztonság, amely nemcsak „az egyes normák egyértelműségét követeli 
meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is.” A 11/1992. (III. 5.) AB 
határozat szerint „a jogbiztonság az államtól és elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy a 
jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat 
tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára előre láthatóak legyenek.” A 42/1997. 
(VII. 1.) AB határozatában az Alkotmánybíróság továbbá megállapította: 
„Alkotmányellenessé nyilvánítható az a szabály, amely értelmezhetetlen voltánál fogva teremt 
jogbizonytalanságot, mert hatását tekintve nem kiszámítható és címzettjei számára előre nem 
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látható.” Az Alkotmánybíróság a 47/2003. (X. 27.) AB határozatában többek között 
megkövetelte azt is, hogy a jogszabály világosan kijelölje az adott jogintézmény 
alkalmazásának kereteit. 
 
A kettős hatályba léptetési technika nem felel meg a fent megfogalmazott követelményeknek, 
ezért az egész törvénykönyv hatályba léptetése egy időben kell, hogy megtörténjék.  
 
A fentiekben leírtak alapján kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. 
törvény 1. § (1) bekezdését alkotmányellenesnek nyilvánítani és a törvény kihirdetésének 
napjára visszamenő hatállyal megsemmisíteni szíveskedjék. 
 
Kérem a T. Alkotmánybíróságot, hogy a kifogásolt rendelkezés alkotmányellenességéről 
lehetőség szerint még a Ptk. hatálybalépésének első lépcsőjét megelőzően hozza meg 
döntését, ezzel is elejét véve a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető, és utólag már nehezen 
orvosolható helyzet kialakulásának. 
 
Budapest, 2010. március 2. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

dr. Répássy Róbert 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 

 
 

Mellékletek: 
 

1.sz.: a köztársasági elnök 2009. december 22-én kelt levele a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény 
(T/11074. számú törvényjavaslat) megfontolásra visszaküldésének tárgyában 
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„Érdekli-e a Kormányt, hogy a bíróságok 2011. január 1. előtt nem tudnak 
felkészülni az új Polgári Törvénykönyv alkalmazására?” címmel beadott írásbeli 
kérdésemre adott válasza, és a hozzá csatolt mellékletek: 

2/a. sz.: kivonat dr. Wellmann György, a Legfelsőbb Bíróság 
 kollégiumvezetője 2009. július 6-án kelt leveléből 

2/b. sz.: kivonat dr. Wellmann György, a Legfelsőbb Bíróság  
 kollégiumvezetője 2009. szeptember 24-én kelt leveléből 

 
3.sz.: a Legfelsőbb Bíróság elnökének 2009. november 27-én kelt levele az új Polgári 

Törvénykönyv hatálybalépésével kapcsolatos álláspontjáról 
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