A birtokvédelmi eljárás
megváltozott szabályai
Jogi hírlevél

2015. április 15.

Projektfinanszírozási aktualitások
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.

Jelen hírlevelünkkel a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.
16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által bevezetett változásokról és az általa
felvetett gyakorlati kérdésekről szeretnénk tájékoztatni tisztelt Ügyfeleinket. Az alábbiakban
rövid összefoglalót találhatnak a legfontosabb újdonságokról.
A birtokvédelem közigazgatási úton zajló, jegyző hatáskörébe tartozó eszközét a Ptk. nevesíti.
Lényege, hogy a jegyző a birtokos kérésére a tényleges birtoklási helyzet alapján eltilthatja a
birtoksértőt a birtoksértő magatartástól, illetve elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását.

Eljárásjogi szabályok egy helyen
2015. március 1-jén lépett hatályba a Rendelet, amely a gyorsabb és átláthatóbb eljárás
megteremtése érdekében speciális eljárási szabályok kidolgozásával szabályozza újra a
jegyző hatáskörébe tartozó, ún. possessorius birtokvédelmi eljárást.
A Rendelet egyik legfontosabb változtatása, hogy egy helyen szabályozza a birtokvédelmi
eljárási szabályokat, szemben a korábbi szabályozással, amelynél a szabályok és az eljárási
határidők részben a korábbi rendeletben, részben pedig a Ket.-ben voltak megtalálhatóak. Ez a
változás nagyban megkönnyíti a szabályok könnyebb átláthatóságát.

Felgyorsult eljárás
A birtokvédelmi ügyek jellegzetessége, hogy különös érdek fűződik a gyors
határozathozatalhoz, ennek megfelelően a Rendelet elfogadásával a jogalkotó célja az
eljárás felgyorsítása volt.
A szabályozás újdonsága, hogy az eljárás lefolytatására a jegyzőnek mindössze tizenöt nap
áll rendelkezésére: ebből az első tíz nap a bizonyítékok előterjesztésére nyitva álló idő, az ezután
következő öt napon belül pedig a jegyzőnek a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján kell
eldöntenie, hogy helyt ad-e a kérelemnek és határozatot hoz, vagy elutasítja azt.
A korábbiaktól eltérően határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, tehát a jegyzőnek a
birtokvitát azon bizonyítékok alapján kell eldöntenie, amelyeket a felek az eljárás bizonyítási
szakaszában elé tárnak. Szintén új szabály, hogy az eljárás felfüggesztésére sincs mód.

Megváltozott bizonyítási rend
Az eljárás változatlanul a jegyzőnél írásban vagy szóban előterjesztett kérelemmel indul. A
kérelemre vonatkozóan továbbra sincs formakényszer, azonban – mivel a kötelező tartalmi
elemek taxatíve felsorolásra kerültek – várható, hogy a jegyzők a korábbi gyakorlatnak
megfelelően formanyomtatvány rendelkezésre bocsátásával segítik majd a kérelmezőket
beadványaik benyújtásában. A kérelmezőnek nem szükséges beadványához csatolnia
bizonyítékait, hiszen azokat az eljárás bizonyítási szakaszában a jegyző mindvégig köteles
befogadni.

Egyéb eljárási szabályok
A Rendelet a korábbi szabályozással ellentétben immáron egyértelművé teszi, hogy
birtokvédelmi ügyben a jegyző csupán kétféle határozatot hozhat: ha a kérelem
megalapozott, elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy eltilthatja az ellenérdekű
felet a jogsértő magatartás gyakorlásától. A jegyzőnek minden más esetben el kell utasítania
a kérelmet.
Érdekesség, hogy más eljárási szabályoktól teljesen eltérően állapítja meg a Rendelet a
kézbesítési vélelemre vonatkozó szabályt: ha a birtokvédelmi eljárás során született bármely
határozat kézbesítése sikertelen, azt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor az a
jegyzőhöz visszaérkezett.
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