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Az Országos Fogyatékosügyi Tanács közleménye  
az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépését érintő Alkotmánybírósági döntésről 
     
Budapest, 2010. április 29., csütörtök (OS) –  
 
 
Az Alkotmánybíróság 2010. április 26-án 436/B/2010 számú határozatával megsemmisítette a 2010. évi 
XV. törvény (Ptké.) új Polgári Törvénykönyv első két könyvét hatályba léptető rendelkezését. 
 
 
Az új Polgári Törvénykönyv Második Könyve (Személyek) tartalmazza a fogyatékossággal élő 
személyek alapvető jogait érintő cselekvőképességi szabályokat. 
 
Az új rendelkezések több tízezer jelenleg gondnokság alatt álló fogyatékos ember általános személyiségi 
jogának teljesebb, az Alkotmánnyal, valamint a nemzetközi szerződésekkel összhangban levő 
szabályozását jelenti. Míg az új Ptk. rendelkezései széles körben adnak lehetőséget a segítséget vagy 
támogatást igénylő emberek általános személyiségi jogának önálló vagy részben önálló gyakorlására, 
addig a hatályban maradó jelenlegi szabályozás és annak gyakorlati megvalósulása súlyosan korlátozza a 
gondnokság alatt álló emberek önrendelkezési és általános cselekvési jogát.  
 
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 2007 nyarától aktívan részt vett és figyelemmel kísérte az új Kódex 
születését. Elkötelezett azok mellett az alapvető értékek mellett, – önrendelkezés, méltóság, autonómia, 
egyenlő esélyek – amelyek az új szabályokban testet öltenek. Elkötelezett a fogyatékossággal élő 
emberek önérvényesítését és emberi méltóságának megtartását segítő, egyénre szabott szolgáltatásokra 
épülő támogatási formák kiépítésében. Az új Ptk. lényegi üzenete, hogy a helyettes döntéshozatalról a 
képességeknek megfelelő mértékű támogatás biztosítására helyezi át a hangsúlyt.  
 
A Tanács tagszervezetei akkreditált képzési programokkal, konferenciák szervezésével, kiadványokkal 
segítették a jogalkalmazók és az érintettek felkészülését és felhívja a figyelmet, arra, hogy az 
Alkotmánybíróság döntése nyomán – amely a felkészülési idő rövidségére tekintettel nyilvánította 
alkotmányellenessé a hatályba léptető rendelkezéséket – folytatni kell az új szabályok alkalmazására való 
felkészülést, amelyben a fogyatékosügyi szervezetek továbbra is aktív szerepet vállalnak. 
 
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács, mint a Kormány tanácsadó szerve, bízik abban, hogy a hamarosan 
megalakuló új Kormány elé tárhatja az új Polgári Törvénykönyv Második Könyvének hatálybalépésére és 
végrehajtására vonatkozó javaslatait, annak érdekében, hogy a hatályos szabályozás cselekvőképtelenségi 
modelljét, minél hamarabb felváltsa a fogyatékossággal élő személyek képességeinek fejlesztéséhez és 
teljes befogadásához hozzájáruló – az új Polgári Törvénykönyv Második könyvében lefektetett 
cselekvőképességi modell. 
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