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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi IIII törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények
módosításáról szóló T12158. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

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

„1 . §

Módosító 'avaslat

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 111. törvény (a továbbiakban : Pp.) 326. §-ának
helyébe a következő rendelkezés lép :

„326. § (1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége meghatározva nincs, vagy törvény
eltérően nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv
székhelye alapítja meg [- ha a közigazgatási szerv székhelye nem az illetékességi területén
található, a bíróság illetékességét a közigazgatási szerv illetékességi területe alapítja meg] .

(2) Ha az első fokon eljárt közigazgatási szerv illetékességi területe több megyére terjed ki
(megye alatt értve a fővárost is), a bíróság illetékességét - a (3) és (4) bekezdésben szabályozott
esetek kivételével - a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapítja
meg; jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében az a
bíróság illetékes, ahol a szervezet belföldi székhelye található . [Ha a szervezet székhelye
Budapesten van, működési köre azonban Pest megye területére terjed ki, a Pest megye
területére illetékes bíróság jár el .]



(3) Ha a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat tárgya valamely ingatlanhoz kapcsolódó
jog vagy kötelezettség, illetve valamely ingatlanra vonatkozó jogviszony, a pert az ingatlan
fekvése szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani .

(4) Ha a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat valamely bejelentéshez vagy engedélyhez
kötött, illetve azzal kapcsolatos tevékenységre vonatkozik, az a bíróság illetékes, ahol e
tevékenységet gyakorolják, vagy gyakorolni kívánják .

(5) Ha az első fokon eljárt közigazgatási szerv illetékességi területe több megyére terjed ki
(megye alatt értve a fővárost is), de a felperesnek nincsen belföldi lakóhelye, tartózkodási helye,
illetve székhelye, és az illetékes bíróság a (3) és (4) bekezdés alapján sem állapítható meg, a
perben az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes bíróság jár el .

(6) A Magyar Köztársaság területére történő beutazásra és az ott való tartózkodásra
vonatkozó ügyekben hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti perekben az
illetékességet az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye alapozza meg . Ha az eljárt
hatóság székhelye alapján az illetékesség nem állapítható meg, a perre a Fővárosi Bíróság
kizárólagosan illetékes .

(7) Ha az első fokon eljárt közigazgatási szerv illetékessége az egész országra kiterjed, a perre
a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes .

(8) Ha ugyanazon közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt több bíróság előtt indítanak
pert, az az illetékes bíróság jár el, amelyhez a keresetlevelet elsőként továbbították . A
közigazgatási szerv az utóbb továbbított keresetlevélre a 330 . § (2) bekezdése szerint megtett
nyilatkozatában felhívja a bíróság figyelmét arra, hogy korábban az adott határozat ellen másik
keresetlevelet nyújtottak be, és azt az abban megjelölt másik illetékes bírósághoz továbbították .
Az a bíróság, amelynek a közigazgatási szerv utóbb továbbított keresetlevelet, a 129. § szerint jár
el .

(9) Közigazgatási perekben a megyei bíróság által első fokon hozott határozatok
tekintetében - ha törvény a fellebbezést megengedi - a másodfokú eljárásra a Fővárosi
Ítélőtábla kizárólagosan illetékes .

(10) A közigazgatási perekben jogerős határozatok folytán felmerült hatásköri vagy
illetékességi összeütközés esetében, továbbá ha az illetékes bíróság nem állapítható meg vagy
kizárás miatt nem járhat el, az eljáró bíróságot a Fővárosi Ítélőtábla jelöli ki .

(11) E felezet alkalmazásában:
a) a fővárosi székhelyű, de kizárólag Pest megye területére vagy annak egy részére illetékes

közigazgatási szervet, valamint
b) a fővárosi székhelyű, azonban működését kizárólag Pest megye területén végző felperes

szervezetet
a bíróság illetékessége szempontfából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye

területén lenne .""



2. A törvényjavaslat 3 . §-a a következők szerint módosul :

A Pp. 341 . §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a § az alábbi e) ponttal
egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi e) pont számozása_o pontra változik :

[341. § A társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perekre ennek a
fejezetnek a rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni .]

„d) illetékes az a munkaügyi bíróság, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében a szervezet székhelye - található, [azzal az eltéréssel, hogy ha a felperes
szervezet székhelye Budapesten van, működési köre azonban Pest megye területére terjed
ki, a Pest megye területére illetékes bíróság jár el,]

e) ha az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szerv illetékessége az egész országra
kiterjed, továbbá ha az ügyben a Tóvárosi székhelyű közigazgatási szerv kizárólagos
illetékességgel jár el, a perre a Fővárosi Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes,""

INDOKOLÁS

A módosító javaslat szövegpontosító jellegű, a bonyolult megszövegezésű szabályokat
azonos tartalommal, de érthetőbb rendelkezés alkalmazásával küszöböli ki .

Budapest, 2007 . március 12 .

„3 . §

r . Simon Gábör~~'
orsza yűlési képviselő (MSZP)
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