
             

 

E m l é k e z t e t ő 

 

a Magyar Jogász Egylet és az Országos Bírósági Hivatal által szervezett 

„Az új polgári perrendtartás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai” rendezvényről 

 

Helyszín: Kecskeméti Törvényszék, Díszterem 

 

Időpont: 2019. május 13. 13:30 óra 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti 

 

Dr. Kovács Endre, a Neumann János Egyetem Kancellár-helyettese és a Magyar Jogász Egylet 

Bács-Kiskun Megyei Szervezetének Elnökhelyettese köszöntőjében kiemelte az igazságügyi és 

a közigazgatás területét érintő közjogi reform végrehajtásának jelentőségét. Kiemelte, az utóbbi 

időben megújultak az anyagi jogi kódexek, emellett új büntetőeljárási törvény, majd új polgári 

eljárási kódex lépett hatályba, mely utóbbi teljesen megreformálta a korábbi perrendtartást.  A 

2018. január 1. napján hatályba lépett 2016. évi CXXX. törvény a Plósz Sándor-féle, mintegy 

63 évig hatályban lévő törvényt váltotta fel. Röviden ismertette az új Pp. jogalkotási folyamatát, 

(1267/2016. Korm hat., 2015. január 14. a kabinet az új. Pp. koncepcióját elfogadja). 

Hangsúlyozta, hogy egyrészt a régi Pp. nem ad lehetőséget a perjog korszerűsítésére, másrészt 

a hatályba lépése óta több mint száz módosításon ment keresztül, továbbá az 1952-ben 

megalkotott törvény nem tud a modern piacgazdaságnak megfelelni, cizellált joganyagra van 

szükség. A jogalkotó a szabályozás megalkotása során figyelemmel volt a a nemzetközi 

trendekre, új alapelveket, osztott perszerkezetet, bizonyítással kapcsolatos új szabályokat 

vezetett be. A jogszabály-alkotás része az utólagos hatásvizsgálat is, erre ad lehetőséget a mai 

konferencia, így a tárgyi joganyag alkalmazását végző szakemberek szakmai közössége 

vitathatja meg az új Pp. alkalmazásával kapcsolatos szakmai kérdéseket. 

 

Dr. Bicskei Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék Elnöke és a Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun 

Megyei Szervezete Elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az új Pp. hatályosulását követő 

hatástanulmányt és annak eredményét ismertette. Az úgynevezett Pilot-megyék 

törvényszékeinek – Nyíregyháza, Veszprém, Budapest Környéki – eredményei azt mutatják, 

hogy az elmúlt egy év alatt főként a személyállapoti perek fejeződtek be, így azokról van 

tapasztalat, vagyonjogi pereket és összetettebb jogviszonyt elbíráló perek gyakorlatáról még 

nem rendelkezünk elég adattal. 

A befejések körében a keresetlevél visszautasítása és az fmh.-ból átalakult peres eljárás 

megszüntetése a leggyakoribb ok. A Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén dolgozó 

bírák a célnak megfelelően értelmezték az új Pp. rendelkezéseit, kevesebb a visszautasítás mint 

a vizsgált ún. Pilot-megyékben. Nem kizárólag formai okok alapján, hanem az ésszerűség 

elvére figyelemmel kerül sor a keresetlevél visszautasítására. A törvényszék másodfokon a 

fellebbezés eredményeként az elsőfokú végzések 2/3-át megváltoztatta és mellőzte a 

visszautasítást. 

Bemutatta – prezentáció egyidejű használatával – a perindítás és a keresetlevél 
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visszautasításának jogalkalmazási problémáit. Kiemelte az új Pp. szigorú követelményeket 

támaszt a keresetlevél tartalmára. Cél, hogy az olyan tartalommal álljon rendelkezésre, hogy az 

adott per tárgyalható legyen. 

Összefoglalva ismertette a legfontosabb eljárásjogi változásokat (nincs részbeni áttétel, 

visszautasítás, az egész eljárás megszüntetésre kerül, a jogállítás, tényállítás, kérelem egysége, 

áttételnek nincs helye más hatósághoz, pl. közjegyző). 

Utalt arra, hogy a keresetlevelet visszautasító végzést végzést csak a felperesnek kell 

kézbesíteni, az alperest  értesíteni kell, ugyanakkor nem kifogásolható, ha az alperes a jogerős 

határozatot megkapja. 

Ismertette az országos eredményt: a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban 

érkezett ügyekben a leggyakoribb befejezési mód: a keresetlevél visszautasítása és az eljárás 

megszüntetése, összesítve a polgári ügyek 53,7%-a visszautasítással vagy az eljárás 

megszüntetésével fejeződött be. 

Példákkal szemléltette a törvényszéki másodfokú gyakorlatot: ha a követelés fmh. eljárásban 

érvényesíthető Pp. 176. § (1) bekezdés b) pont szerinti visszautasítási ok, végrehajtás 

megszüntetése iránti kereset vonatkozásában a Pp. előzetes eljárást követel meg, melynek 

hiánya perakadály és a Pp. 176. § (1) bekezdés c) pont szerinti visszautasítási ok, a keresetlevél 

tartalmi hiányosságai a Pp. 176. § (1) bekezdés j) pontja  szerinti visszautasítási ok. 

A visszautasítás törvényszéki gyakorlata: 19% helybenhagyás, 36% megváltoztatás, 45% 

hatályon kívül helyezés. 

Kitért arra, hogy az országosan előforduló gyakorlati problémákra van iránymutatás, ismertette 

a vonatkozó Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása állásfoglalásait (CKOT. 

2017.07.07. - 10. sz. állásfoglalás, CKOT – 2018.06.20.-21. - 40. sz., CKOT 2017.11.03. - 4. 

sz. állásfoglalás) 

Ismertette azon követendő gyakorlatot, mely szerint önmagában az nem visszautasítási ok, ha 

a keresetlevél tartalmi elemeinek sorrendje nem a Pp.-ben írtak szerinti, ha az nem zavaró, 

minden rész beazonosítható. 

 

A jelenlévők részére előzetesen megküldött Kérdések II. eredményének ismertetése: 

 

 

 

Kérdések II. 

A perindítás és a keresetlevél visszautasítása 

Kérdések 

 

Válasz 

Igen Nem 

Indokolt lehet-e a keresetlevél tartalmi követelményeinek 

egyszerűsítése? 

25 5 

Indokolt lehet-e a keresetlevél formai követelményeinek 

egyszerűsítése? 

27 3 

Szükséges-e a „kereseti kérelmet megalapozó tények” 

fogalmának törvényi meghatározása? 

19 11 

Indokolt lehet-e a „keresettel érvényesített jog” 

részletesebb fogalmi leírása? 

19 11 

A valódi tárgyi keresethalmazat előterjeszthetősége 

feltételeinél meghatározott „ténybeli és jogi alapon 

összefüggő” jogviszony fogalma egyértelmű-e? 

10 20 
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Indokolt-e a korlátozás fenntartása? 

Szabályoznia kellene-e a perrendtartásnak külön az 

eshetőleges és a vagylagos keresethalmazatot? 

24 6 

Szükséges lehet-e a megállapításra irányuló kereseti 

kérelem feltételeinek további szigorítása? 

5 25 

 

Dr. Balogh Zoltán, a Kecskeméti Törvényszék Polgári Gazdasági Közigazgatási-Munkaügyi 

Kollégiumának vezetője is hangsúlyozta, hogy a konferencia célja a bírósági tapasztalatok 

mellé a társhivatás rendekből észrevételek, javaslatok összegzése. Kiemelte, hogy az új Pp. 

hatályosulását a kollégiumvezetők országos tanácskozásainak és a Kúriának az új Pp. 

hatályosulását támogató Tanácsadó Testületének véleményei segítik, melyek elérhetőek a 

bíróság honlapján. 

Az új Pp. számos koncepcionális újdonságot vezetett be, többek között az ellenkérelem előzetes 

rendelkezésre állásának szükségességét, az osztott perszerkezetet. 

Alaptétel: a professzionálisan eljáró képviselő előterjeszti a keresetlevelet, majd az ugyanolyan 

precízen előterjesztett ellenkérelem pontosan behatárolja a peres ügyet. Ezt követően lezárható 

a perfelvétel, és abban az esetben, ha a bizonyítékok és a bizonyítási indítványok is 

rendelkezésre állnak lényegében egy érdemi tárgyaláson befejeződhet a per. De nem ilyen 

tökéletesen működik a rendszer egy év távlatából. 

Prezentációjával az ellenkérelem előterjesztésére szolgáló általános 45 napos határidő 

gyakorlati problémáira mutatott rá. 

A kodifikációs csoportok többször felvetették, indokolt-e egzakt módot határidőt szabni az 

ellenkérelem előterjesztésére, legyen-e lehetősége a bíróságnak, hogy maga határozza meg a 

határidőt, eltérhessen-e bizonyos eljárásokban a jogszabályi határidőtől. A végső jogalkotó 

álláspont általános 45 napos határidőt szabott, melynek a fél a meghosszabbítását kérheti. 

Kivételként említette a gondnoksági pereket, a munkaügyi pereket és a végrehajtás 

megszüntetése és a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás iránti pereket. 

Az ellenkérelemre előírt határidő csak akkor hosszabbítható meg, ha az még nem telt el, 

mértékét az adott ügyhöz kapcsolódóan a bíró határozza meg. Ennek elmulasztása 

jogkövetkezménye a bírósági meghagyás kibocsátása. 

Utalt a CKOT 2018.06.20.21. - 16. számú állásfoglalásra, mely szerint az utolsó napon is 

előterjesztheti a fél az ellenkérelemre vonatkozó határidő meghosszabbítása iránti kérelmet. 

A CKOT 2018.11.19-20. - 30. számú állásfoglalás szerint az elkésetten előterjesztett 

hosszabbításra irányuló kérelem hatálytalan, erről a bíróság külön nem hoz határozatot, de 

tájékoztatnia kell a felet. 

CKOT- 2017.11.20-21. - 33. sz. állásfoglalás az ügy jellegéből adódóan a bíróság határozza 

meg a viszontkeresettel és a beszámítással kapcsolatos ellenkérelem határidejét, mely 45 napnál 

hosszabb nem lehet. 

Lényeges: az elkésett ellenkérelem bírósági meghagyás kibocsátását vonja maga után. 

Amennyiben a fél tudomással bír arról, hogy az ellenkérelem elkésett és igazolási kérelmet 

csatol mellé, de ha nincs ennek tudatában, és nem ad be igazolási kérelmet, továbbá a saját 

késedelmének még nincs tudatában, a bíróság tájékoztatást ad a hatálytalanságról soron kívül, 

így elhárítható a késedelem következménye (CKOT 2018.10.12. - 57. sz. állásfoglalás). 

A gyakorlat eltér a miniszteri biztos által közvetített jogalkotói állásponttól: az ellenkérelem a 

10. napon beékezik, a további 35 napot nem kell megvárni, ki lehet tűzni a perfelvételi 

tárgyalást. 

A 45 nap mint általános a határidő indokoltsága felvetődött abból a megközelítésből is: a jogi 

képviselő a keresetlevéllel nincs határidőhöz kötve, addig készíti a keresetlevelet, amíg 

szükséges, de az alperesnek fő szabály szerint 45 nap a határideje. Ugyanakkor nem biztos, 
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hogy a generális 45 napos határidő minden esetben célszerű, mert az érdemben befejezett ügyek 

esetén lassította az eljárást pl. közös bontó, gondokság alá helyezés iránti perek. 

Nem minden ügy egyforma, komolyabb bonyolultabb ügyeknél nem biztos, hogy elegendő a 

45 napos határidő. 

Összegzésként elmondta: a személyállapoti pereket érintően talán már belátja a jogalkotó, hogy 

a 15 nap elegendő és 15 nap lehessen a hosszabbítás, hasonlóképpen a házassági bontóperekben 

15 + 15 nap, míg a gondnokság alá helyezés esetén 30 + 15 nap. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a konferenciáról részletes emlékeztető készül, az előadás 

anyagát a törvényszék honlapjáról letölthetik. A szünet utáni közös beszélgetés jogszabály 

módosítás kezdeményezését teszi lehetővé az OBH felé. 

 

A jelenlévők részére előzetesen megküldött kérdések eredménye: 

 

Kérdések I. 

Az ellenkérelem előterjesztésére szolgáló 

általános 45 napos határidő indokoltsága 

Kérdések 

 

Válasz 

Igen Nem 

Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése általános 

45 napos határidejének, illetve a hosszabbítás határidejének 

a rövidítése a Pp-ben? 

10 19 

Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése határideje 

általános szabálya módosítása a Pp-ben oly módon, hogy a 

bíróság a diszkrecionális jogkörében 45 napnál rövidebb 

időtartamban határozza meg? 

12 18 

Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése általános 

45 napos határidejének a növelése a Pp-ben? 

5 24 

Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése határideje 

hosszabbítására vonatkozó általános szabály módosítása a 

Pp-ben oly módon, hogy a bíróság a diszkrecionális 

jogkörében 45 napnál hosszabb időtartamban határozza 

meg? 

17 13 

Indokolt lehetne-e más különleges eljárásoknál is az 

ellenkérelem előterjesztése határidejét rövidebb 

időtartamban meghatározni? 

14 16 

 

Kerekasztal beszélgetés: 

Dr. Bicskei Ferenc, felvetette, hogy a perfelvételt lezáró végzésben összegezni kell a 

nyilatkozatokat, fel kell sorolni a kérelmeket és a bizonyítási indítványokat, melyeket 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Dr. Csitos Eszter, kérdésként terjesztette elő, hogyan értelmezhető a rPp. 3. § (3) bekezdésében 

megfogalmazott a bizonyítandó tényekre és a bizonyítási teherre vonatkozó tájékoztatás az új 

Pp.-ben, különösen amennyiben a bíróságtól eltérően értelmezi a jogszabályt. Ezzel 

összefüggésben adott ügyben eljárási kifogást terjesztett elő, de azt csak a fellebbezéssel együtt 

bírálják majd el. 

Dr. Balogh Zoltán, az rPp. és az 1/2009. Kollégiumi vélemény az új Pp. hatálya alatt nem 
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irányadó. Van hasonló szabály a Pp. 232. §-ában (anyagi pervezetés szabálya), és a 6. §-ában (a 

bíróság általános közrehatása). Ezt csak szükség esetén kell a bíróságnak megtenni. Pl. ha úgy 

látja minden rendben van, akkor nem indokolt az anyagi pervezetés. Minden perben a 

bizonyítási teherről és bizonyítási kötelezettségről már nem kell számot adni. Lehet kérni, de 

ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a keresetlevélben és a perfelvételi nyilatkozatokban nincs 

szükség tájékoztatásra, akkor nem kell. Akkor kell élnie az anyagi pervezetéshez kapcsolódóan 

tájékoztatással, ha pl. a jogi érvelés és a jogi indokolás téves, vagy nem áll összhangban a jogi 

érvelés és a tényállítás. 

A jogi képviselőnek ugyanolyan szinten kell ismernie az új Pp.-t mint a bírónak. 

 

Dr. Csitos Eszter ügyvéd, a felajánlott bizonyítás mellőzését indokolnia kell-e a bírónak? 

Dr. Bicskei Ferenc, igen, legkésőbb az ítéletben. 

Dr. Balogh Zoltán, a Pp. összefüggő – bár külön fejezetekben taglalt – jogszabályhalmaz. A 

bizonyítás előterjesztése és a bizonyítási indítványok megtétele a Pp. követelményrendszere 

tekintetében megköveteli, elő kell adni, mely tények kapcsán terjeszti azt elő és miért alkalmas 

a bizonyításra, az adott bizonyítási mód. 

Dr. Bicskei Ferenc, ez a Pp. 275. §-a. 

 

Némethné Dr. Nádasdi Nóra, kifogásolta, hogy a keresetlevéllel szemben ellenkérelem és 

viszontkereset előterjesztése esetén, a tényállásban meg kell ismételni a felhozottakat. Ha 

bizonyítékként írásszakértői véleményt készíttetett a fél, az új Pp. szerint engedélyt kell kérni 

arra, hogy a bíróság engedélyezze, hogy azt csatolja. Ennek mi a gyakorlati megvalósulása? 

Dr. Balogh Zoltán, ebben már született állásfoglalás. Nem az van tilalmazva, hogy a fél már 

előre csatolja a meglévő magánszakértői véleményt. Ha valaki ezzel a lehetőséggel élni akar, 

figyelembe kell venni, hogy az új szakértői törvény módosult, és a szakértőnek is tudnia kell, 

hogyan kell eljárnia. Abban az esetben, ha a fél megbízást ad a magánszakértőnek, azt úgy kell 

megtenni, hogy az a kompetencia rendeletben és új Pp.-ben foglaltaknak megfeleljen, csak így 

lesz alkalmas a szakvélemény a bizonyításra. 

A tényállítást a félnek kell produkálni, a konkrét kérdést a félnek kell feltennie, de úgy jár el 

helyesen, ha a szakvélemény megbízása olyan mintha a bíróság rendelte volna ki a szakértőt, 

meg kell jelölnie a tényeket, a szakértő kompetenciáját, tájékoztatja a szakértőről a másik felet 

és lehetővé teszi, hogy az ellenérdekű fél megtegye észrevételét, és ezt követően kérheti, hogy 

az indítványa alapján a magánszakvéleményt a bíróság fogadja el, és ha erre alkalmas, akkor a 

bíróság elfogadja, akkor szakvélemény lesz. 

Kispálné Dr. Józsa Adrienn, az új Pp. rendelkezései szerint olyan szakvélemény, amelyről a 

másik fél nem tud, nem lesz alkalmas a perben való bizonyításra. 

Némethné Dr. Nádasdi Nóra, mi a helyzet akkor, ha a fél a saját aláírásának valódiságáról 

akar szakvéleményt csatolni? 

Dr. Balogh Zoltán, az a tényállítása: „nem én írtam alá”. Azonban a magánszakértői bizonyítás 

során igazolni kell, hogy milyen tartalmú megbízást intézett a szakértőhöz. 

Némethné Dr. Nádasdi Nóra, a keresetlevélhez mellékelt szakvélemény hatálytalan? 

Dr. Bicskei Ferenc, nem lesz hatálytalan, de nem üti meg a szakértői vélemény mércéjét. 

Dr. Balogh Zoltán,  nem a szakvélemény bizonyító értékével megegyező bizonyíték lesz. 

 

Dr. Jagicza Mónika, a perfelvételi tárgyaláson derül ki, hogy az okirat utolsó oldala lemaradt, 

a bíróság nem vette észre. A perfelvételt lezáró tárgyaláson be tudtam volna mutatni, de nem 

lehet az új Pp. Alapján. Problémás, hogy a jogi képviselővel eljáró fél nem tud a tárgyaláson 

csatolni, csak elektronikusan. A megoldás az lett, hogy a bíróság az anyagi pervezetés körében 

felhívta a felet, hogy csatolja. 

Dr. Balogh Zoltán, erre még nincs kialakult, egyértelmű gyakorlat. A jogi képviselővel eljáró 
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fél, és a jogi képviselő a perfelvételi tárgyaláson nyilatkozatot tehet, ebben a vonatkozásban az 

elektronikus kapcsolattartás értelmezhetetlen. A bíróság az okirat tartalmát a. jegyzőkönyvben 

rögzítheti. A Perfelvételi vagy érdemi tárgyaláson amennyiben felmerül, ott rendelkezésre álló 

okiratot csatolhat, akár okostelefonnal is lefényképezve csatolhatja, de a Pécsi Ítélőtábla 

legutóbbi ítélete, az új Pp. és infotörvény alapján a perkoncentráció és az ésszerű pervitel azt 

eredményezi, hogy adja át az okiratot a tárgyaláson. Ez a kollégiumvezetői tanácskozáson is 

kérdésként merült fel, személyes eljárás során ugyanis az elektronikus kapcsolattartás nem 

értelmezhető. Ez a kérdés továbbításra került a Kúria Konzultációs Testülete elé, de ott nem 

vitatták még meg. 

Dr. Bicskei Ferenc, kíván-e a konferencia olyan javaslatot tenni, hogy nem értelmezhető az 

elektronikus kapcsolattartás a személyes eljárás alkalmával? 

Dr. Vajda László, ezzel összefüggésben a múlt héten továbbította a Pécsi Ítélőtábla 

állásfoglalását a kollégiumvezető úr. Véleményem szerint a jogintézmény célját kell nézni, az 

elektronikus út nem az eljárás lassítását, hanem a gyorsítását szolgálja. Ha technikai hiányosság 

kiküszöbölhető ezzel a megoldással, akkor adjuk meg a lehetőséget a tárgyaláson történő 

iratokhoz csatolásra. 

Dr. Ónodi Csaba, az E-per munkacsoport is foglalkozott ezzel kérdéssel. Lényeges, hogy ne 

legyen ez hátraarc az elektronikus eljárással kapcsolatban. A példából nem lehet általánosítani, 

ez nem rendszerhiba, hanem benyújtási hiba, és mivel bagatell hiba, így lehet orvosolni. De ne 

legyen az a következménye, hogy mint kiskapu, mindent a tárgyaláson be lehet nyújtani, mert 

ez nem helyes. 

Dr. Balogh Zoltán, a Pécsi Ítélőtábla elvi tételként leszögezte, hogy nem értelmezhető az 

elektronikus kapcsolattartás a személyes eljárás során, de felhívta a figyelmet, mit mikor kell 

előterjeszteni. Lehet nyilatkozatot változtatni és csatolni hozzá iratokat, de ha a fél már 

korábban megtehette volna, hogy az iratot becsatolja, a bíróság befogadhatja, de mivel 

módjában állt volna korábban csatolni, így a bíróság akár bírságolhat is. Előfordulhat olyan eset 

is, hogy a perfelvételi tárgyaláson merül fel más perfelvételi nyilatkozat és akkor kerül sor az 

irat csatolására. 

 

Dr. Jagicza Mónika, az ellenérdekű fél jogi képviselője beidéztette a tanút, megjelölte, hogy 

milyen tényekre kívánja meghallgattatni. Ilyen esetben az ellenérdekű fél jogi képviselője által 

feltett kérdés feltételét a bíróság megtagadhatja-e azon indokkal, hogy erre nem vonatkozott az 

indítvány? 

Dr. Bicskei Ferenc, az indítványban elő kell adni, milyen tényre kívánja a tanút meghallgattatni. 

Amennyiben a bíróság megidézte, nincs akadálya annak, hogy más kérdésre is válaszoljon. A 

Pp.-nek nem célja az, hogy akadályozza a bizonyítást. 

Az előző kérdés kapcsán elmondom, hogy az rPp.-ben az elektronikus eljárás szabálya  lehetővé 

tette bizonyos okiratok tárgyaláson való bemutatását. 

Bíróként én elrendeltem volna, hogy eredetben csatolja az okiratot. 

 

Dr. Csitos Eszter, költségjegyzék csatolása kapcsán, a perfelvételi és érdemi tárgyaláson a 

költségek felszámítását tartalmazó jegyzéket mikor csatolható, ha nem tudom mikor van vége 

az eljárásnak? A folyamatosan felmerülő költségeket, hogyan érvényesítheti a jogi képviselő? 

Dr. Balogh Zoltán, a tanácskozás állásfoglalása – ha csatolta a fél a keretlevélhez a 

költségjegyzéket, melyet utóbb javíthat. Ha utóbb nem ismert költség merül fel, a 

költségjegyzéket az utóbb ismertté vált költséggel kiegészítve kell előterjeszteni, pl. 

jegyzőkönyvbe diktálja, vagy csatolja a tárgyaláson. 

Dr. Csitos Eszter, mi a helyzet, ha a tárgyaláson szembesülök azzal, hogy a bíró lezárja a pert? 

Dr. Balogh Zoltán, akkor lezárásig próbálja meg előterjeszteni. 
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Dr. Csitos Eszter, mi a követendő gyakorlat a beadványok pl. előkészítő iratok benyújtása 

hatálytalansága kapcsán? 

Dr. Balogh Zoltán, a Pp. ebben a részében következetlen. Nincs összhangban a 183. § a 

perfelvételi nyilatkozatok értelmező rendelkezésekkel, a perfelvételi iratokat a 7. § 16. pont 

mondja meg. Egységes a gyakorlat, hogy a keresetlevél nem perfelvételi irat. De a perfelvételi 

nyilatkozatok köre több mint az értelmező rendelkezésekben rögzített perfelvételi iratok köre. 

A keresetlevél nem perfelvételi irat, de az abban lévő állítások perfelvételi nyilatkozatok. Van 

olyan értelmezés is, hogy a keresetlevélben lévő nyilatkozat nem perfelvételi nyilatkozat. 

Álláspontom, szerint ez egy összefüggő szabályrendszer, a 183. §-ból kiderül, hogy az ott lévő 

tényállítás perfelvételi nyilatkozatnak minősül. A feleket megilleti a kereset-változtatás és 

tényállítás-változtatás joga, ezt bírósági felhívásra is megteheti, de anélkül is. Ha a fél látja, 

hogy az előterjesztett keresetet keresethalmazatban lévő igénnyel akarja kiegészíteni, vagy jogi 

indokolást, vagy tényállítási részt akar módosítani, azt bírói felhívás nélkül megteheti a 

perindítási szakban is, perfelvételi szakban is, mert a perfelvétel lezárásáig változtathat a fél, 

ebből következik, hogy a keretlevélben foglalt nyilatkozat is perfelvételi nyilatkozat. De még 

erről nincs egységes álláspont. 

 

Dr. Bicskei Ferenc, A konferencia foglaljon állást arról a kérdésről, hogy indokolt-e a 

perfelvétel lezárásának összefoglalása? 

Tudomásom szerint a többségi vélemény az, hogy ezt a kötelezettséget kellene a bíróságnak 

teljesíteni. 

 

Szavazás (kézfeltétel útján): 

A konferencia többségi véleménye szerint a bíróságnak a perfelvételi tárgyalás lezárásakor, 

vagy perfelvételi tárgyalás mellőzése esetén a felek erről történő tájékoztatása alkalmával 

összegeznie kell a perfelvételi nyilatkozatokat és azt a tárgyláson a jegyzőkönyvben vagy a 

tájékoztató végzés útján kell közölnie a felekkel, ezzel meghatározva a jogvita kereteit. 

 

Dr. Szél Napsugár, véleményem szerint a végzés ellen a fellebbezés lehetőségét biztosítani kell. 

Dr. Bicskei Ferenc, véleményem szerint nem, de a bíróságnak összegeznie kell a perfelvételt 

részleteiben (kereset, ellenkérelem, viszontkereset, beszámítás, bizonyítási indítványok) és azt 

közölnie kell a felekkel. 

Dr. Balogh Zoltán, van olyan kollégiumi állásfoglalás, hogy a perfelvételi tárgyaláson vagy 

amennyiben a perfelvételi tárgyalást a bíróság mellőzi, úgy anélkül, de a perfelvételi 

nyilatkozatok összefoglalva a jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljenek és erről a bíróság 

tájékoztassa a feleket. 

 

Dr. Bicskei Ferenc, visszatérve a felvetett problémára, ha a bíróság felhívta a felet 

viszontválaszra akkor a felhívásra az előterjeszthető. Ha nincs ilyen viszontválaszra felhívás, 

akkor nincs lehetősége előterjeszteni, amennyiben előterjeszti az hatálytalan. 

Dr. Balogh Zoltán, a fél akkor terjeszthet elő perfelvételi iratot, ha annak feltételei fennállnak. 

Nincs értelme annak, hogy a korábbi beadványban foglaltakat megismételje, azaz Ctr C és Ctr 

V alkalmazásával ugyanazt adja elő. Ha a fél észleli, hogy új/más tartalmú nyilatkozat 

szükséges a perben, vagy maga gondolja úgy, hogy a kereseti kérelmet akarja kiegészíteni, 

akkor azt a fél felhívás nélkül megteheti. 

Dr. Bicskei Ferenc, Van-e egyébként olyan vélemény, aki szerint felhívás nélkül is lehet a 

bírósághoz fordulni vagy a csak a fél arra jogosult nyilatkozni, amire a bíróság 

feljogosítja/felhívja? 

Dr. Balogh Zoltán, pontosítsuk a kérdést azzal, hogy perfelvételi nyilatkozatot módosíthat-e a 

fél nem perfelvételi iratban, azaz ilyet előterjeszthet-e van sem? 
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A Pp. ebben részében következetlen: a fél a nyilatkozatait nem változtathatja meg, csak 

nevesített perfelvételi iratban módosíthat, de a keresetlevél nem perfelvételi irat. 

Dr. Bicskei Ferenc, nyilvánítson a konferencia vélemény abban a kérdésben, hogy nyújthat-e 

be a fél a bíróság felhívása nélkül perfelvételi nyilatkozatot nem perfelvételi iratban? 

 

Szavazás (kézfeltétel útján): 

 

A többségi vélemény szerint a bíróság felhívása nélkül 

a fél perfelvételi nyilatkozatot tehet nem perfelvételi iratban is. 

 

Dr. Steiner Anna, véleményem szerint az alkalmazott ÁNYK rendszer nem jó. Napi szinten 

találkozom azzal a problémával, hogy videofelvétel, fényképfelvétel csatolása esetén annak 

adattartalma meghaladja-e a 300 Mbyte-ot. A rendszer alkalmazása olyan informatikai hátteret 

kíván meg, amelyet ügyvédként kevesen tudnak megvalósítani, mert az ÁNYK-t alkalmazó 

rendszer egy elavult rendszer. 

Az E-papíros rendszerhez hasonló rendszer működtetésével a papír alapú iratról okostelefonnal 

történő fotózással azonnal benyújtható az irat. 

Dr. Balogh Zoltán, elmondhatjuk, hogy az ÁNYK lényegében csak boríték. 

Dr. Bicskei Ferenc, a jelzett problémát továbbítani fogjuk 

 

 

Dr. Csitos Eszter, a keretlevél tartalmi elemei körében, véleményem szerint felesleges, hogy 

megmagyarázzuk, hogy a jogi személy miért jogi személy, perbeli legitimációját levezetjük, 

holott a jogi személy intézményéből adódik annak perbeli legitimációja. 

Dr. Balogh Zoltán, a felvetés helyes, továbbá ennek kapcsán a keresetlevél tartalmi elemei 

körében kérdés mi értelme van a jogi képviselő meghatalmazása melletti jogszabályi 

hivatkozásnak? 

Dr. Bicskei Ferenc, kérem nyilvánítson vélemény a konferencia, ki támogatja, hogy kerüljön 

ki a keresetlevél tartalmi elemeiből, hogy a nem természetes személy miért jogképes, amikor 

evidens, hogy jogképességgel rendelkezik. Továbbá, ha a meghatalmazott ügyvéd, a 

meghatalmazást nem kell külön indokolni, ellenkező esetben pl. ha meghatalmazott 

hozzátartozó, pertárs, alkalmazott, egyesület képvisel, akkor a továbbra is maradjon az 

indokolás. 

 

Szavazás (kézfeltétel útján) 

 

 A konferencia egyhangúan úgy foglalt állást, hogy a Pp. 170. § (3) bekezdés d) pontjában 

foglaltaknak a módosítása indokolt azzal, hogy 

a keresetlevélben a nem természetes személy fél perbeli jogképességét 

nem kell indokolni, továbbá az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos meghatalmazását 

megalapozó tényeket és jogszabályhelyeket nem kell megjelölni. 

 

Dr. Csitos Eszter, javaslom, hogy cégkivonatot se kelljen csatolni a keresetlevél mellékleteként. 

Dr. Bicskei Ferenc, indokolt lenne a Pp. tartalmi követelményeinek összhangolása azzal, hogy 

közhiteles nyilvántartásból beszerezhető adatot nem kell igazolni. 

 

Dr. Csitos Eszter, a hatáskört megalapzó tények szükségesek-e a keresetlevélben? 

Dr. Bicskei Ferenc, elegendő arra hivatkozni, hogy a Pp. ekként rendelkezik. 

 

Dr. Csitos Eszter, a viszontkereset és beszámítási kifogás miért terjeszthető elő külön okiratban? 
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Dr. Bicskei Ferenc, mert lehet, hogy az egyiket visszautasítják a másikat meg nem. 

Dr. Balogh Zoltán, a lényege az lett volna ennek a szabályozásnak, hogy egyértelmű 

határvonalakkal rendelkező eljárások folyjanak. 

Dr. Bicskei Ferenc, kérem nyilvánítsanak véleményt a jelenlévők arról, hogy egy iratban 

előterjeszthető lehessen az ellenkérelem, a beszámítási kifogás és a viszontkereset. 

Tapasztalat, hogy ezeket az iratokat bíróság 53%-ában visszautasítja, és kibocsátja a bírósági 

meghagyást. Támogatják-e az indítványt? 

 

Szavazás (kézfeltétel útján) 

 

A jelenlévők többsége nem támogatja az ellenkérelem, a beszámítási kifogás és 

a viszontkereset egy iratban történő előterjesztésének lehetőségét. 

 

Dr. Balogh Zoltán, régen is követelmény volt és ma is az, hogy a tények és a jogi indokolás 

elkülöníthetőek legyenek, a keresethalmazatra nézve, ha egy tényalaphoz kapcsolódik több 

kereseti kérelem, amennyiben a Pp.-t szó szerint értelmezzük, akkor minden esetben le kellene 

ismételten írni a tényállást, de véleményem szerint elég erre csak utalni. 

 

 

Dr. Zalántai Emőke, észrevételezem, hogy a valódi tárgyi keresethalmazat előterjeszthetősége 

feltételei körében az fmh. eljárásban a közjegyzők nagyon sarkosan értelmezik, pl. vki 

termékekre szerződést köt, van 3 termékre 3 különböző szerződése, melyekből fakadó igényt 

egy fmh. Eljárásban akarja érvényesíteni, a közjegyző visszautasítja az fmh.-t. A kötelezett a 3 

szerződésben írt követelés egyikét sem fizette ki, ténybeli és jogi alapon a 3 szerződés nem függ 

össze, a benyújtott keresetet a bíróság azonban befogadta. 

 

Dr. Bicskei Ferenc, a jelenlévők részére előre a meghívóhoz mellékelten megküldött kérdések 

körében a Kérdések II. 5. „A valódi tárgyi keresethalmazat előterjeszthetősége feltételeinél 

meghatározott „ténybeli és jogi alapon összefüggő” jogviszony fogalma egyértelmű-e? 

Indokolt-e a korlátozás fenntartása?” – többségében úgy nyilvánított véleményt, hogy nem 

egyértelmű. 

Dr. Balogh Zoltán, a Kecskeméti Törvényszék már korán volt határozata arról, hogy mit jelent 

a ténybeli és jogi összefüggés, ez a határozat BDT-ként is megjelent, és a kollégiumvezetők 

tanácskozása is hasonló állásfoglalást fogadott el, 

Sokkal nagyobb probléma ennél – a Pp. Munkacsoport is felvetette – hogy mennyiben 

gondolják úgy a jogalkalmazók, hogy a Pp. keresetváltoztatás értelmező rendelkezésében a 

tényállításnál az eltérő vagy további tényekre hivatkozás, az eltérő vagy további jogi érvelésre 

hivatkozást ki kellene venni, vagy bővíteni. Nem értett egyet a tanácskozás a további és eltérő 

tények témájában, mert vitatott volt, hogy csak a releváns tényekre terjedjen ki vagy a 

másodlagos bizonyító tényekre is. A jogi érvelés körében pedig már ott fennakadt a tanácskozás, 

hogy ha a fél az ellenkérelmében nem csak a jogszabályhelyekre hanem eseti döntésekre is 

hivatkozik, az jogi érvelés-e, ha azt beleszövi. Az ellenérdekű fél pedig más eseti döntésre 

hivatkozik, mely az ellenkérelemben hivatkozottaktól eltérő, ez már keresetváltoztatás? A Pp. 

ezen értelmező rendelkezését vagy pontosítani kellene vagy ezt a rendelkezést kihagyni. 

Dr. Bicskei Ferenc, javaslatom, hogy további pontosítást kapjon a rendelkezés. 

Kérem nyilvánítson a konferencia vélemény arról, hogy indokolt-e a tényállítás fogalmát a 

releváns tényekre korlátozni? 

 

Szavazás (kézfeltétel útján): 

A jelenlévők egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy a tényállítás 
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fogalmát a Pp.-ben a releváns tényekre indokolt korlátozni. 

 

Dr. Csitos Eszter, vh. záradék megszüntetése iránti kérelem előterjesztése esetén, az új Pp. a 

szerződés érvénytelensége iránti keresetindításra nem ad lehetőséget, a kommentár szerint 

tudatos jogszabályalkotói döntés volt. 

Dr. Balogh Zoltán, emellett azonban lehetővé tette, hogy az érvénytelenségi perre tekintettel a 

végrehajtást felfüggeszthető. 

Dr. Csitos Eszter, elméletileg a végrehajtás megszüntetése iránti per soronkívüli eljárást 

igényel, ugyanakkor adott ügyben a nemperes eljárás már másfél éve zajlik, mert az adós bár 

kifizette a tartozást, okirati bizonyítékkal igazolja azt a végrehajtónak, de továbbra is megy vita 

a tartozás rendezéséről. Célszerű lenne, hogy ne kelljen minden esetben nemperes eljárást 

lefolytatni, mert amennyiben nem igazolja okirattal az adós a követelés teljesítését, akkor pert 

indíthat. 

Dr. Bicskei Ferenc, ha a végrehajtást kérő elismeri a követelés megtérülését, úgy nemperes 

eljárásban megszüntethető a végrehajtás, de ha nem ismeri el akkor pert indíthat. A Vht. 41. §-

át és a Pp. 176. § (1) bekezdés c) pontját egybevetve a előzetes eljárás lefolytatása hiányában a 

keresetlevél visszautasításának van helye. 

 

Dr. Bicskei Ferenc, a többségi vélemény nem tartja indokoltnak az ellenkérelemre irányadó 45 

napos határidő rövidítését. Bontóper, gondnokság alá helyezés esetén támogatja-e a konferencia, 

hogy ne kelljen 45 napot kivárni? 

Némethné Dr. Nádasdi Nóra, ide kapcsolódik, hogy bontóper esetén a felek által megkötött 

egyezséget is csatolni lehet a keresetlevélhez. 

Dr. Bicskei Ferenc, a kérdés a jelenlévőkhöz az, hogy indokolt-e bizonyos ügycsoportokban, 

különleges eljárásokban a 45 napos határidő rövidítése pl. elsősorban közös bontóperben, 

kapcsolattartás szabályozása iránti perben stb. 

Dr. Balogh Zoltán, tehát általánosan a Pp.-ben 45 nap szerepeljen, de indokolt esetben a 

bíróság akár lefelé akár felfelé is eltérhet a 45 napos ellenkérelmi határidőtől? A keresetlevél 

ismeretében kaphat-e erre jogosítványt a bíróság? 

 

Szavazás (kézfeltétel útján): 

A jelenlévők többsége egyetért azzal, hogy a Pp.-ben az ellenkérelem 

előterjesztésére általánosan 45 nap határidő szerepeljen, de a keresetlevél tartalma 

ismeretében a bíróság indokolt esetben a 45 napos határidőt meghosszabbíthatja vagy 

lerövidítheti. 

 

Kispálné Dr. Józsa Adrienn, így előállhat az a lehetőség, hogy egyedi mérlegelés nem ad 

lehetőséget az ellenkérelem megfelelő időben való előterjesztésére, melynek előre látható 

következménye a bírósági meghagyás. 

 

Dr. Bicskei Ferenc, ha az alperes benyújtotta az ellenkérelmet nem kell megvárni a 45 napot, 

a bíró megteheti a további intézkedéseket. 

Dr. Balogh Zoltán, garanciális jellegű szabály, hogy az alperesnek van 45 napja, mert a 

keresetlevelet addig fogalmazza a felperes ameddig akarja – az elévülési időn belül. 

Dr. Bicskei Ferenc, utóbb a fél részleteiben még módosíthatja, pontosíthatja az ellenkérelmet 

a 45 napos határidőn belül. 

 

Dr. Csitos Eszter, nem ad lehetőséget a Pp. arra, hogy csak vitassa a fél a keresetlevélben 

foglaltakat, mert ha csak vitat és utóbb pontosít, a bíróság visszautasítja az ellenkérelmet. 

Dr. Bicskei Ferenc, azt támogatom, ne kelljen kivárni a 45 napos határidőt, ha az ellenkérelem 
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korábban beérkezett. 

 

Dr. Tóth Benedek: 

Visszautasítás esetén a keresetlevél hatályai fennmaradnak, ugyanakkor az ellenkérelemhez 

nem fűződik joghatás. 

 

Dr. Balogh Zoltán, a kommentár szerint az ellenkérelem visszautasítására nem kerülhet sor 

olyan okból, mint a keresetlevél esetén, a Pp. 170-171.§§-aira utal vissza az ellenkérelemnél, 

nem a 176. §-ra. Csak akkor lehet visszautasítani az ellenkérelmet, ha a minden beadványra 

irányadó kellék hiányzik (Pp.114.§.) Ha az ellenkérelemnek tartalmi hiánya van, a 

jogkövetkezmény nem visszautasítás, hanem a Pp. 203. §-a alkalmazásának van helye, mert a 

fél valamely perfelvételi nyilatkozatát nem v. nem teljes körben terjesztette elő. 

Némethné Dr. Nádasdi Nóra, mi van abban az esetben ha az ellenkérelem tartalma arra irányul: 

utasítsa el a kereset, továbbá viszonykeresetet terjesztek elő, hogy mit kérek. Adott ügyben 

felhívott a bíróság nyilatkozzam miért viszontkeresetben és nem ellenkérelemben kérem? 

 

Dr. Bicskei Ferenc, ez tévedésből lehet. 

 

Dr. Balogh Zoltán, ha a viszontkeresetben foglalt igény alkalmas beszámításra is, akkor a 

spórolás (illeték) szempontjából ne viszontkeresetnek legyen minősítve, hanem beszámítási 

kifogásnak, és az legyen viszontkereset, ami meghaladja a kereseti követelést vagy ami nem 

alkalmas beszámításra a keresettel szemben. 

Ellenben, ha a jogi képviselő úgy gondolja, hogy az irat annak megfelelő fel kell azt vállalni. 

 

Dr. Jagicza Mónika, a jogi képviselő nélkül eljáró fél, a keresetlevelet panasznapon terjesztette 

elő a bíróságon, abba nem lett belefoglalva a gyermektartásdíj iránti igény összege. A 

perfelvételi tárgyaláson felhívott a bíróság, hogy ne tegyek ebben a körben a perfelvételi 

tárgyaláson, mármint a gyermektartásdíj igény körében nyilatkozatot. A megoldás az lett, hogy 

a felek a szünetben megegyeztek. 

Dr. Bicskei Ferenc, ezzel teljesen egyetértek. 

 

Dr. Balogh Zoltán, a döntések ellen van helye jogorvoslatnak. 

 

Dr. Csitos Eszter, kötelező jogi képviselet esetén, mi van akkor, ha a fél már nem bízik a jogi 

képviselőben, de nem tud másikat találni, miért csak egy alkalommal térhet át a jogi 

képviselőről nem jogi képviselővel való eljárásra? 

 

Dr. Bicskei Ferenc, azért csak egyszer, hogy ne lehessen sportot űzni, ne lehessen ezzel az 

eljárást elhúzni. 

 

Dr. Balogh Zoltán,  ezzel összefüggésben az alapkoncepciót kellene módosítani. 

Dr. Bicskei Ferenc, ezt a problémát jelezni fogjuk, de nem bocsátom szavazásra. 

 

Dr. Jagicza Mónika, a fellebbezési illeték összegében nem voltam biztos, Szegedről kértem 

tájékoztatást, de nem adtak, az illeték törvény értelmezése tárgyában. Ügyfélként is 

próbálkoztam, de nem adtak tájékoztatást, végül a Fővárosi Törvényszéken a 7. telefonra 

mondtak egy iránymutatást. 

 

Dr. Bicskei Ferenc, le kell róni a fél által helyesnek vélt illetéket, ha nem megfelelő majd 

felhívja a bíróság hiánypótlásra. 
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Dr. Bicskei Ferenc, a jelenlévőknek köszönöm a részvételt. 

Úgy értékelem, hogy sikerült átbeszélni egy-két problémát,. Hogy megnyilvánul-e mindez 

jogszabály-módosítás formájában nem tudom. Az indokolással ellátott anyagot továbbítjuk az 

OBH részére. Hasonló konferencia minden megyében zajlik, Budapesten lesz egy összegző 

konferencia a OBH és a MJE szervezésében, és az OBH elnöke jogszabály-módosítási 

javaslattal élhet. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 16 óra 55 perckor. 

 

 

 

 

 

 Dr. Bicskei Ferenc      Dr. Szrapkó Ágnes 

a törvényszék elnöke      jegyzőkönyvvezető 

 


