
Új változat a T/14604/15. sz. 
kieg. ajánlás helyett! 

T/14604/16. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

Önkormányzati 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    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 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/14604/11. és a T/1604/13. számú ajánlással!) 
 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, az Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), valamint az Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és 
az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló, T/14604. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot. Az Alkotmányügyi bizottság T/14604/14. számon 
bizottsági módosító javaslatot nyújtott be. 
 
 
 

1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 324. § (2) bekezdés a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
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/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, valamint a Ket. 130. §-a (4) bekezdésében meghatározott 
végzés.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14604/14/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz.  támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5. § új (2) bekezdésében a Pp-t  a 
következő 324/A. §-al javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege 
(1) bekezdés jelölést kap): 
 

„(2) a Pp. a 324. §-át követően az alábbi 324/A. §-sal egészül ki: 
 
„324/A. § A hatósági határozatnak nem minősülő hatósági szerződésekkel kapcsolatban 

felmerült jogviták [Ket. 77. § (1) és (3) bek.] elbírálására az I-XIV. fejezet rendelkezéseit kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárásra a 325. §-ban, a 326. § (2) és (3) bekezdésében, 
a 327. § (4) bekezdésében, a 329. §-ban és a336/B. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megfelelően irányadók.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14604/14/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 



 3

 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. március 31. 
 
 
 

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

bizottság elnöke 
 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

 
 
 


