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Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
 

m á s o d i k    a j á n l á s a 
 

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az 
egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról 

szóló T/14604. sz. törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/14604/11. számú ajánlással!) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként – megvitatta a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási 
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló, T/14604. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/14604/5-10. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság a T/14604/12. számon további módosító javaslatot nyújtott 
be. 
 
 

I. 
 

Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 13. §-ában a Pp. 33. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  

 
„A Pp. 333. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a § az 

alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, a (2)-(4) bekezdés számozása pedig (3)-(5) bekezdésre 
változik: 
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„(1) Kiskorú felperes által indított közigazgatási perben, valamint a városi gyámhivatal 
által hozott olyan határozat felülvizsgálata iránt indított perben, amelyben a gyermek védelme 
érdekében a gyámhatóság 

 
a) elhelyezi a gyermeket a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy arra 

alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél - ha ezekre nincs mód -, gyermekotthonban 
vagy más bentlakásos intézményben, 

 
b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, 
 
c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről 

vagy megváltoztatásáról, 
 
d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) 
rendel, 
 
e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, 
 
f) dönt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
 
g) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről,  
a bíróság a [(2)-(4)](3)-(5) bekezdésekben meghatározottak szerint soron kívül jár el. [E 

szabályok irányadók az említett ügyekben a gyámhivatal által indított perben is, valamint ha 
a bíróságot külön törvény kötelezi a perben soron kívül történő eljárásra.]  
  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben a gyámhivatal által indított perben, 
valamint ha külön törvény a soron kívül történő eljárásról rendelkezik, a bíróság a (3)-(5) 
bekezdésekben meghatározottak szerint soron kívül jár el.””

 
Indokolás: Lásd a T/14604/12. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 

 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalásai a T/14604/11. számú ajánlás pontjainak 
sorrendjében: 
 
 

Pont: Bizottság álláspontja: Előterjesztő álláspontja: 
1. támogatja egyetért 
2. támogatja egyetért 
3. támogatja egyetért 
4. támogatja egyetért 
5. támogatja egyetért 
6. támogatja egyetért 
7. támogatja egyetért 
8. támogatja egyetért 

 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2005. március 21. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 
 


