ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉSZREVÉTELEKRŐL
(A jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről szóló
301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint)

1. Véleményezett jogszabálytervezet megjelölése: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvénytervezet (a továbbiakban: Tervezet).
2. Társadalmi egyeztetés alkalmazott formájának megnevezése: Általános egyeztetés
(honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés).
3. Véleményezési határidő: 2017. június 23.
4. A jogszabálytervezethez érkezett leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő,
valamint a szakmailag jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetése:
A Tervezet
érintett
rendelkezése

Javaslat

1. § (3)
bekezdés

A javaslattevő szerint a jogszabályhelyben
szereplő
„vagy”
szövegrészt
„illetve”
szövegre kell cserélni.

2. § (2)
bekezdés

A javaslattevő szerint pontosítani kell a
jogszabályhelyben
szereplő
„versenyfelügyeleti
ügy”
szövegrészt.

A javaslattevő szerint a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) eltérő terminológiája miatt a kifejezést
nem használja, az tartalmilag nem beazonosítható, ezért
jogalkalmazási nehézségeket okozhat.

12. § (4)
bekezdés és
15. § 10.
pont

A javaslattevő szerint nem indokolt a
csődegyezség és a felszámolási egyezség
vonatkozásában a perújítás megengedése.

A perbeli egyezség, valamint a csőd- és felszámolási egyezség
közötti alapvető különbségek folytán a perújítás jogintézménye
nem alkalmazható az utóbbiakra.

13. § (2)
bekezdés

A javaslattevő a csődeljárásról és felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §
(3) bekezdésében mellőzendőnek tartja a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 508. §
(7) bekezdésére, mint kivételre való utalást.

A Pp. 508. § (7) bekezdése csak a felszámoló által vitatott
munkavállalói hitelezői igények elbírálását utalja a felszámolási
bíróság helyett a munkaügyi bíróság hatáskörébe, ami nem
jelent kivételt az igénynek a felszámolási eljárásban való
bejelentése és érvényesítése alól.

A javaslattevő a Tptv.-t érintő módosítások
mellőzését javasolja.

A tervezett módosításokat célszerűbb a 2017. évi őszi
törvényalkotási programban szereplő, a Tptv.-t az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény miatt
módosító törvényjavaslatban elhelyezni.

31-32. §

Indokolás

A javaslattevő szerint így érthetőbb lenne a jogszabály.

5. Az összefoglalóban ismertetett, de elutasított vélemények esetében az elutasítás rövid
szakmai és jogi indokolása:
A Tervezet
érintett
rendelkezése

Elutasított javaslat

Elutasítás indoka

1. § (3)

A javaslattevő szerint a jogszabályhelyben

Az „illetve” kifejezés használata akkor indokolt, amikor e
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A Tervezet
érintett
rendelkezése
bekezdés

2. § (2)
bekezdés

Elutasított javaslat
szereplő
„vagy”
szövegrészt
szövegre kell cserélni.

Elutasítás indoka
„illetve”

szóval elválasztandó két tényállás közül megvalósulhat akár
csak az egyik, vagy más esetben akár mind a kettő egyszerre. A
Tervezet a „vagy” kifejezéssel az eshetőleges igényeket
választja el a vagylagos igényektől. Márpedig a perben az
igények két módon nem terjeszthetőek elő egyidejűleg,
kizárólag csak vagylagosan vagy csak eshetőlegesen.
Az érintett rendelkezés – az azt magában foglaló alcím címéből
is következően – kizárólag azon közigazgatási bírósági eljárásra
vonatkozik, amelynek a tárgya versenyfelügyeleti ügy. A Tpvt.
szabályai alapján egyértelműen beazonosítható az az ügyfajta,
amelyben hozott határozat bírósági eljárásban felülvizsgálható.
Így önmagában a Tervezet szerinti szóhasználat miatt nem lehet
kétséges az illetékszabály alkalmazása sem. A Tpvt. a
versenyfelügyeleti eljárás szabályzása során egyébként is több
alkalommal használja az ügy kifejezést.

A javaslattevő szerint pontosítani kell a
jogszabályhelyben
szereplő
„versenyfelügyeleti
ügy”
szövegrészt.

6. Véleményezők listája:
dr. Szabó Bernadett
Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos
Egyesülete
Gazdasági Versenyhivatal
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