Országos Bírósági Hivatal

„Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések” megnevezésű,
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 azonosító jelű projekt
által érintett jogszabályok listája

1. 2013. évi V. törvény (új Ptk.): "A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi
IV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és részben a szövetkezetekről szóló
2006. évi X. törvény szabályait öleli fel és váltja fel.
Az új Ptk. megalkotásának célja az volt, hogy európai uniós tagságunkból származó
kötelezettségeinknek megfelelő, a külföldi és hazai jogtudomány és joggyakorlat eredményeit
hasznosító, a civilisztika alaptörvényének szerepét betölteni képes kódex szülessen. A rekodifikáció
egyik indoka az uniós jog, illetve az emberi jogi kívánalmak nyomon követése, beépítése az új kódexbe.
Az uniós jog leginkább a fogyasztóvédelem területén, míg az emberi jogok a nagykorú személyek
cselekvőképességének korlátozásával és a gondnokság szabályainak a megújításával kapcsolatban,
valamint a családjog területén mutathatók ki. A fentieknek megfelelően a 2013. évi V. törvény több
helyen tartalmaz koncepcionális, szemléletbeli váltást, de a részletszabályok terén is számos helyen
pontosítja a hatályos szabályozást.
A kódex bevezeti a “Könyv”-et, mint új szerkezeti egységet, amely a polgári jog nagyobb részterületeit
választja el egymástól.
„Az ember mint jogalany” című Könyv legnagyobb újítása a nagykorú személyek cselekvőképességére
vonatkozó szabályozás új alapokra helyezése. A Kódex új lehetőségként kívánja megteremteni a
támogatott döntéshozatal jogintézményét, valamint az előzetes jognyilatkozat tételének lehetőségét. A
személyhez fűződő jogok megsértése esetén új polgári jogi igényként érvényesíthető lesz a sérelemdíj,
amely konkrét hátrány (kár) bizonyítása nélkül is lehetővé teszi a jogsértés szankcionálását például
jóhírnév megsértése esetén.
A jogi személyekre vonatkozó általános szabályok a hatályoshoz képest jelentősen bővülnek. Ez a könyv
tartalmazza az alapítványi, egyesületi szabályokon túl az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó
speciális rendelkezéseket, valamint a szövetkezetek általános szabályait is.
A családjogi szabályozásban az eddig szűkszavúan rendezett házassági vagyonjog szabályozása
lényegesen kibővül. A családjogi viták békés rendezése érdekében előtérbe kerül a mediáció
intézménye.
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A Dologi jogi Könyv leglényegesebb újítása az új zálogjogi szabályozás.
A Kötelmi Könyv összefoglalja nemcsak a szerződésekre, hanem valamennyi kötelem-keletkeztető
tényállásra irányadó közös kötelmi szabályokat. A kötelmi jogi szabályok talán legfontosabb változása a
szerződésen kívüli és a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség egymástól való elszakítása,
egymástól független szabályozása. A gazdasági változásokat követő, új szerződéstípusok is
megjelennek a kódexben (pl. lízing, franchise, faktoring, bizalmi vagyonkezelés).
Az öröklési jog területén változnak a végrendeletre vonatkozó alakszerűségi feltételek és a házastárs
törvényes öröklési jogi helyzete."

2. 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.): „A hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alkalmazásával kapcsolatban kiemelten fontos, hogy a jogrendszer koherenciája megőrzésre
kerüljön. Az új Ptk. és a korábbi magánjogi szabályok egymás mellett éléséből adódóan felmerülnek a
két szabályrendszer időbeli hatályára vonatkozó kérdések. Az új kódex hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény célja olyan átmeneti szabályok
megfogalmazása, amik egyértelművé teszik, hogy adott időpontban melyik törvény alkalmazandó. A
törvény a Ptk. alkalmazhatóságára nézve ad iránymutatást, tehát azt rendezi, hogy a Ptk.
rendelkezéseit mikortól, mely anyagi jogi jogviszonyra, illetve mely anyagi jogi jogviszonyt keletkeztető,
módosító vagy megszüntető tényre vagy jognyilatkozatra vonatkozóan kell alkalmazni.”

