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Módosító javasla t

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „ a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” szóló T/5590. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 9 . §-ával megállapított Pp .119. § (7)-(8) bekezdései az alábbiak szerint
változnak :

„(7) Az ítéletről és az ítélettel szembeni perorvoslat során hozott, az alsóbb fokú
bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzésről a per jogerős befejezését
követő három hónap eltelte után a bíróságnak fizetendő [oldalanként háromszáz forint, d e
határozatonként legfeljebb ötezer forint] díj ellenében bárkinek anonimizált másola t
adható. A határozatban szerepl ő természetes személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat
olyan módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével ; egyebekben

a határozatban szereplő egyes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelel ően

kell megjelölni .

(8) A (7) bekezdésben meghatározott másolatban nem kell törölni :

a) törvény eltérő rendelkezésének hiányában az állami vagy hely i
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellát ó
személy nevét és beosztását, ha az adott személy az eljárásban közfeladatának ellátásáva l
összefüggésben vett részt ;

[b) a meghatalmazottként eljárt jogi képviselő nevét;
c) a társadalmi szervezet vagy alapítvány képvisel őjének nevét ; ]
d) a közérdekből nyilvános adatokat .”



Indókolá s

Az ítéletről és az ítélettel szembeni perorvoslat során hozott, az alsóbb fokú bíróságot új
eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzésről készített másolatért fizetendő díj
meghatározása nem a Pp-re, hanem alacsonyabb szabályozási szintre tartozik .

Az eljárásban résztvevő jogi képviselő , illetve a társadalmi szervezet vagy alapítvány

képviselőjének neve olyan személyes adat, amelynek védelméhez ezen alanyi körnek i s

alkotmányos joga van . Ezen jognak ilyen mértékű korlátozását semmi sem indokolja .

Dr. Vitányi István
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2008 . május 20 .
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