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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján a Polgári
perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény módosításáról és az egyes közigazgatási
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló T/14604 . számú törvényjavaslathoz
a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 5 . §-a a következők szerint módosul :

„(1) A Pp. 324 . §-a (2)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat
a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben

(a továbbiakban: Ket.) meghatározott közigazgatási hatóság vagy vezetője által hatósági
ügyben hozott határozat,

b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata,
c) más szervnek, szervezetnek vagy személynek az a határozata, amely nem tartozik az a)

pont hatálya alá, de felülvizsgálatára vonatkozóan külön törvény e fejezet alkalmazását
rendeli .

(3) E fejezet alkalmazásában
a) közigazgatási szerv : a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára

jogosult szerv, szervezet vagy személy;
b) közigazgatási eljárás : a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat

meghozatalát megelőző eljárás .
(4) Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az elsőfokú bíróság a tárgyalás

megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el .
Ha a bíróság az ügy tanács elé utalásáról rendelkezett, utóbb az ügyben egyesbíró nem járhat
el ."

vatala

Módosító javaslat



(2) APp.a324 . ~-át követően az alábbi324/A.§-sal egészül ki :

—324/A.§ AKet. szerint hatósági határozatnak nem minősülő hatósági szerződésekkel
kapcsolatban felmerült jogviták elbírálására az 1-XIV . fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy az eljárásra a 325 .&-ban,a326. $ (2)és(3)bekezdésében, a327 . §
~4) bekezdésében és a329.§-banfoglalt rendelkezések megfelelően irányadók ."

2 . A törvényjavaslat 10 . §-a a következők szerint módosul :

„A Pp . 330 . §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel
egyidejűleg a § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (4) bekezdés számozása pedig
f5bekezdésre változik :

„(1) A keresetlevélnek a 121_ §-ban [említetteken] meghatározottakon túl - ide nem értve
a 121 . § (1) bekezdésének f pontjában foglaltakat - tartalmaznia kell :

a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát,
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per

vitelére is vonatkozik, az erre való utalást .

(2) A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vaKv ajánlott
küldeményként postára adni . Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival
együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely
azokat - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - tizenöt napon belül
továbbítja a bírósághoz . Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is
tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három[,]
napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon
belül továbbítja a bírósághoz."

(3) Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a (2)
bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók . ["]

(4)Ha a Ket. szerint-az ügyfél szerződésszegése folytán-a hatósági szerződés hatósági
határozatnak minősül, a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt e határozat
végrehajtásának elrendeléséről-szóló végzés kézhezvételétől kell számítani ."



INDOKOLÁS

A Ket. 76-77. §-a bevezeti a hatósági szerződés fogalmát . A Ket. 77 . § (4) bekezdése
szerint a Ket.-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvnek a
szerződésekre vonatkozó általános szabályait kell megfelelően alkalmazni . A hatósági
szerződés tehát alapvetően egy polgári jogi jogviszony, amely azonban közigazgatási jogi
elemeket is tartalmaz egyrészt azért, mert határozat meghozatalát helyettesítheti, másrészt
bizonyos esetben hatósági szerződésnek minősül [Ket . 77. § (2) bek .], harmadrészt azért, mert
az egyik szerződő fél közigazgatási hatóság .

A Ket. 77. § (2) bekezdésében foglalt esetben, vagyis ha az ügyfél szerződésszegése
folytán a szerződés jogerős és végrehajtható hatósági határozatnak minősül, nem kell külön
rendelkezni a Pp . alkalmazása kérdésében, hiszen a hatósági határozat jelenleg is és a
törvényjavaslat szerint is a Pp . XX. fejezete szerint lesz bírósági felülvizsgálat, azaz
közigazgatási per tárgya . Ebben az esetben egyedül a keresetlevél benyújtására nyitva álló
határidő számítása kérdésében kell rendelkezni (lásd a módosító javaslat 2. pontjának a Pp .
330. § (4) bekezdését megállapító részét), hiszen az általános szabály (határozat kézhezvétele)
nem alkalmazható, mivel az ügyfél szerződésszegésével válik a szerződés határozattá . Ebben
az esetben a végrehajtást elrendelő végzés kézhezvétele a megfelelő időpont a határidő
számításához .

A Ket. 77. § (1) és (3) bekezdésében szabályozott esetekben (azaz ha valamelyik fél a
szerződés módosítását kezdeményezi, vagy ha a szerződéses kötelezettségének a hatóság nem
tesz eleget) azonban a polgári jogi elem dominál, ráadásul nincs is olyan határozat, amely
bírósági felülvizsgálat tárgyává tehető. Ebben az esetben az általános szabályok szerint jár el a
megyei bíróság, s csak azokat a speciális rendelkezéseket kell felhívni a Pp . XX. fejezetéből,
melyek a fél kiléte (az alperes vagy a felperes közigazgatási hatóság) miatt feltétlenül
alkalmazandók, illetve a bírósági munkaszervezés miatt indokoltak . Ezek a bíróság kizárására,
a fellebbviteli fórum illetékességére, a felek perbeli jogképességére és a közigazgatási hatóság
alkalmazottjának képviseleti jogosultságára vonatkoznak (a módosító javaslat 1 . pontjának a
Pp . 324/A §-át megállapító része) .

A módosító javaslatnak a Pp . 324. § (2) bekezdését érintő része egyszerűsítésképpen
rövidítést vezet be, a 330 . § (1) bekezdését érintő része pedig szövegpontosítást tartalmaz .

A Pp. 330 . § (2) bekezdését érintő módosítás egyrészt lehetővé teszi, hogy a fél a
keresetlevelét postai úton - ajánlott küldeményként - is eljuttathassa a bírósághoz, másrészt
szövegpontosítást tartalmaz .

Budapest, 2005 . március 8 .
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