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a polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény módosításáról

1 .§

(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény (a továbbiakban : Pp .) 327. §-a az
alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) A perben beavatkozóként részt vehet az első fokon eljáró közigazgatási szerv is ,
amennyiben a keresetet nem az els ő fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell
megindítani . ”

(2) A Pp. 332 .§ (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) Ha a keresetet nem az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani ,
a bíróság az első fokon eljáró közigazgatási szervet a keresetlevél egy példányának
megküldésével értesíti a beavatkozás lehet őségérő l . Ha a közigazgatási eljárásban
ellenérdekű ügyfél vagy a közbeszerzési és közérdekvédelmi feladatok ellátására külö n
törvényben kijelölt szerv ügyfélként szerepelt, a bíróság értesíti őt a beavatkozás
lehetőségéről .”

2 .§

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indult közigazgatási perekben kell alkalmazni .

Indokolá s

A polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény jelenleg hatályos szabályai azokban az
egyébként a közigazgatási perekre általában jellemz ő esetekben, amikor a keresetet nem az
első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, nem teszik lehet ővé, hogy az első
fokon eljárt közigazgatási szerv a közigazgatási peres eljárásban bármilyen formában rész t
vegyen. Külön magyarázatot nem igényel az, hogy az első fokon eljáró közigazgatási szervek
számára egyáltalán nem közömbös, hogy az a per, amelyben a hatályos szabályozás szerin t
félként csak a jogerős döntést hozó másodfokon eljáró közigazgatási szerv vehet részt, milyen
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irányban dől el. A félként eljárni köteles másodfokon eljáró közigazgatási szerv által a
keresettel támadott joger ős közigazgatási döntés védelmében a perben felhozott érvek nem
mindig elegendőek. A gyakorlatban számos esetben előfordul, hogy a peres eljárás
eredményérő l utóbb értesül ő első fokon eljáró szerv a részére megküldött bírósági határozat
indokaival szemben még olyan érveket tudna felsorakoztatni a közigazgatási dönté s
védelmében, amelyekre a perben eljáró másodfokú szerv nem hivatkozott, és amel y
esetlegesen a per végkimenetét befolyásolhatta volna .

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a bíróságok döntései erősen befolyásolják a közigazgatási szerve k
gyakorlatát, holott – az államberendezkedés szervezetrendszerében a közigazgatási szervek és
bíróságok eltérő elhelyezkedése okán – korántsem biztos, hogy a bíróság maradéktalanu l
valamennyi olyan érv és indok birtokába jut a közigazgatási perben, amely a támadott
közigazgatási döntés mögött húzódik és amelynek ismeretében esetleg másként döntött volna .

Gyakran előfordul olyan szituáció, hogy a perben eljárt másodfokú közigazgatási szerv a
döntést megváltoztató bírósági határozat indokaival egyetért, az els ő fokon eljáró
közigazgatási szerv viszont nem, azonban mivel utóbbi a perben félként nem vehetett részt, e l
van zárva annak lehet őségétől, hogy érvelését egy magasabb bírói fórum el őtt is vizsgálat
tárgyává tegye .

Ezen indokok alapján a közigazgatási eljárásokban els ő fokon eljáró szervek számára
rendkívül fontos, hogy mérlegelhessék : a perben félként fel kívánnak-e lépni, avagy sem . A
javaslat ennek lehet ősége megteremtését célozza oly módon, hogy a beavatkozá s
alkalmazásának csak a lehet őségét biztosítja, de nem teszi kötelezővé azt .

Budapest, 2012 . február 9 .

Kósa Lajos
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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Törvényjavaslat kezdeményezése

Kövér László úr,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 85 . §-a alapján „a
polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény módosításáról” a következő
törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2012 . február 9 .

Kósa Lajos
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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