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Ellenkérelem előterjesztése szabályozása a Pp-ben

Általános szabály : 179. § (1); (5) – 45 napon belül, 45 nappal
meghosszabbítható

Speciális szabályok : 440. §, 497. § (1)-(3); 504. §;

Előterjesztési határidőre vonatkozó eltérő szabályok : 516. § (2) a);
535. § (2); 560. § (1); → 15 napon belül, 15 nappal
meghosszabbítható.

Határidő hosszabbítási kérelem szabályozása : 147. § (1)-(4)

Határidő hosszabbítási kérelem „jellemzői” :

▪ Konkrét kérelem a határidő hosszabbítására

▪ Legkésőbb a határidő utolsó napján, órákban meghatározott hi-nél a
hi. lejárta előtt meg kell érkeznie a bíróságra



Határidő hosszabbítási kérelem elintézése, hatása

Elintézése, tartama

• Kérelemről bíróság végzéssel határoz

• Felek meghallgatása a bíróság diszkrecionális jogköre (nem feltétel)

• Elegendő legyen a védekezés, ill. ellenigények előterjesztéséhez

• Végzés nem fellebbezhető (pervezető)

Hatása

• Határidő hosszabbítás időtartamát az eredeti határidő elteltét
követő naptól, órákban megállapított határidő esetén az utolsó óra
leteltétől kell számítani, újabb hosszabbítás kizárt (törvényi hi.)

• A meghosszabbított határidőn belül előterjesztett kérelem nem
elkésett



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok I.
Mi a helyes eljárás akkor, ha a fél az írásbeli ellenkérelem benyújtására megszabott
határidő hosszabbítás iránti kérelmét a 147. §. (4) alapján olyan időben adja be,
amikor a kérelem elbírálására már csak a határidő letelte után kerül sor, és elutasításra
kerül? Amennyiben a határidő meghosszabbítása iránti kérelmet a bíróság elutasítja,
sor kerülhet-e egyidejűleg a bírósági meghagyás kibocsátására, avagy rövid határidő
kitűzésével kell-e felhívni az ellenkérelem benyújtására?

CKOT 2018. 06.20-21. - 42 sz. állásfoglalás :

Ha az alperes a Pp. 179. § (5) bekezdése által szabályozott, határidő
hosszabbításra irányuló kérelmet olyan időpontban terjeszti elő, amikor az arra
adott elutasító válasz kézhezvétele szükségképpen a 45 napos törvényi határidő
letelte után történhet meg, a kérelem elutasításáról szóló végzésében a bíróság
az alperest – a jogkövetkezményekre történő utalással – rövid határidővel felhívja
az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére. Ennek elmulasztása esetén az alperessel
szemben a bírósági meghagyás kibocsátható.



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok II.
• Az elkésetten előterjesztett hosszabbítási kérelem elintézése

▪ CooSpace tananyag ↔ Pp. Kommentár (elbírálni is?)

o CooSpace tananyag : „A rendelkezés nem rögzíti a határidő
meghosszabbítása iránti kérelem elkésetten történő benyújtásának
jogkövetkezményeit. Ilyenkor a kérelem elutasítása mellett az elkésetten
teljesített eljárási cselekmény elmulasztottnak tekintendő.”

o Pp. Kommentár (WK) : „Az elkésett kérelem a Pp. 149. § (1) bekezdése
szerint hatálytalan, melyről a bíróság a felet értesíti.”

▪ CKOT 2018.11.19-21. - 30. sz. sz. állásfoglalás : (bár a bíróság által
megállapított határidőre vonatkozik, itt is irányadó lehet) „A bíróságnak a
[elkésett] határidő hosszabbítása iránti kérelem elutasításáról külön nem kell
határoznia, a hatálytalanság tényéről kell a felet értesíteni. Az értesítésnek
mindenképpen olyan formában kell megtörténnie, hogy az az iratból
megállapítható legyen.”



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok III.
• Viszontkeresetre, beszámításra vonatkozó ellenérelem

előterjesztése határideje :

• Bíróság által szabott „megfelelő” határidőn belül (ez eltérhet-e az
ált. szabály szerinti 45 naptól ?)

• CKOT 2017.11.20-21. - 33. sz. sz. állásfoglalás : „ A felperesnek
negyvenöt napot kell-e biztosítani a viszontkeresettel kapcsolatos írásbeli
ellenkérelem előterjesztésére, vagy megfelelő határidőt [Pp. 213. § (1) és (4)
bekezdés]?

A Pp. 179. § (1) bekezdésére és a 213. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel a
bíróságnak a viszontkeresettel kapcsolatos írásbeli ellenkérelem előterjesztésére
– az ügy egyedi jellegzetességeire figyelemmel megszabott – megfelelő
határidőt kell biztosítania azzal, hogy az a Pp. 147. § (1) bekezdése szerinti
esetleges meghosszabbításával együtt sem lehet hosszabb negyvenöt napnál.”



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok IV.
Van-e helye a bírósági meghagyás kibocsátásának abban az esetben, 
ha az alperes elkésetten terjeszti elő az írásbeli ellenkérelmet?

CKOT 2018. 06.20-21. - 12 sz. állásfoglalás :

Az elkésetten előterjesztett – és igazolási kérelmet nem tartalmazó – írásbeli
ellenkérelem esetén a bírósági meghagyás kibocsátásával egyidejűleg a bíróság az
alperest értesíti az ellenkérelem hatálytalanságának tényéről.

Amennyiben az alperes az írásbeli ellenkérelemmel együtt igazolási kérelmet is
előterjeszt [Pp. 151. §], akkor annak elbírálásától függ a bírósági meghagyás kibocsátása.

Ha a bíróság az igazolási kérelemnek helyt ad, akkor úgy kell tekinteni, mintha az alperes
az írásbeli ellenkérelmet határidőn belül előterjesztette volna [Pp. 153. § (4) bekezdés],
és nincs helye bírósági meghagyás kibocsátásának.

Ha a bíróság az igazolási kérelmet visszautasítja vagy elutasítja, e végzés ellen külön
fellebbezésnek van helye [Pp. 154. § (1) bekezdés], és a bírósági meghagyás a végzés
jogerőre emelkedését követően bocsátható ki.



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok V.
CKOT 2018. 06.20-21. - 17 sz. állásfoglalás :

Amennyiben a bíróság az írásbeli ellenkérelmet tartalmazó beadványt visszautasította,
de az annak előterjesztésére nyitva álló határidő [Pp. 179. § (1) bek.] még nem telt el és a
bírósági meghagyás kibocsátására sem került sor, az ismét előterjesztett írásbeli
ellenkérelem hatályos perbeli cselekménynek minősül.

Kúria Pp. JKTT 2018.10.12. - 57 sz. állásfoglalás :

I. Ha az alperes írásbeli ellenkérelme alaki védekezésként csupán illetékességi kifogást
tartalmaz, és az olyan időben érkezett meg a bíróságra, hogy a 45 napos határidőn belül
még van lehetőség érdemi védekezés előterjesztésére, a bíróság – illetékessége
megállapítása mellett – erről tájékoztathatja az alperest. Ha az alperes egyben az eljárás
megszüntetését is kéri, célszerű dönteni az erre irányuló kérelem elutasításáról.

II. Ha az alaki védekezésként előterjesztett illetékességi kifogás megalapozatlan, az
alperes kérheti a bíróságnak a perfelvétel – tárgyalás mellőzésével történő – lezárásáról
szóló értesítése alapján tárgyalás tartását, majd perfelvételi iratban, továbbá a Pp. 197. §
(1) bekezdése vagy a Pp. 187. § b) pontja szerint kitűzött perfelvételi tárgyaláson
megteheti az érdemi védekezést is tartalmazó perfelvételi nyilatkozatát.



Gyakorlatban felmerülő kérdések, válaszok VI.
CKOT 2019.04.15. - 22. sz. állásfoglalás
Nem hatálytalan az újabb, tartalmában kiegészített írásbeli ellenkérelem, amelyet a fél a
törvénynek megfelelő írásbeli ellenkérelem előterjesztése után, de annak elintézése és a
negyvenöt napos határidő lejárta előtt terjesztett elő.

Azt is figyelembe kell venni, hogy az írásbeli ellenkérelemnek a speciális tartalmi elemeken [Pp.
199. §] túl meg kell felelnie a valamennyi beadványra irányadó követelményeknek is [Pp. 114. §].
Az írásbeli ellenkérelemre mint beadványra is vonatkoznak a beadványokra alkalmazandó
hiánypótlási szabályok [Pp. 115. §] ha a Pp. eltérően nem rendelkezik [Pp. 115. § (1) bekezdés]. Az
általános szabályoktól eltérő rendelkezésnek minősül a Pp. 181. § (2) – (3) bekezdése, a 203. § (2)
bekezdése és a 237. §-a, ezeket azonban a perindítási szakban még nem kell alkalmazni. Egyéb
eltérő rendelkezés hiányában, ha az írásbeli ellenkérelem nem felel meg a valamennyi beadványra
irányadó alaki kellékeknek [Pp. 114. §] vagy nem tartalmazza – az érdemi részen [Pp. 199. § (2)
bekezdés] kívül – az írásbeli ellenkérelemre kötelezően előírt speciális elemeket [Pp. 199. § (1) és
(3) bekezdés], helye van hiánypótlási felhívásnak is [Pp. 115. § (1) bekezdés].

A Pp.-nek ezek a rendelkezései is alátámasztják, hogy ha az alperes a bíróság hiánypótló
felhívására is kiegészítheti – tiltó rendelkezés hiányában – az írásbeli ellenkérelmét, ennek
„önként” is eleget tehet annak elintézése és a 45 napos határidő lejártát megelőzően [pl. ha
korábban csak alaki védekezést terjesztett elő, a bíróság intézkedését megelőzően 45 napon belül
az érdemi védekezését is előterjessze]



Az ellenkérelem előterjesztése határideje indokoltsága
Miért indokolt az általános 45 napos határidő, ill. a hosszabbítás ?

▪ nemzetközi gyakorlatban általános

▪ Felperesnek : az igényérvényesítéshez általában rendelkezésre áll a teljes
elévülési idő, azon belül bármikor, korlátlan idő alatt terjesztheti elő a keresetét

▪ Alperesnek :
▪ az ellenkérelemhez fel kell kutatni a bizonyítékokat,

▪ sok esetben jogi képviselőt kell meghatalmazni (kiválasztás, megbízás),

▪ esetenként összetett, időigényes az ellenkérelem elkészítése,

▪ anyagi jogi kifogások, önálló ellenigények (viszontkereset, beszámítás) is ugyanezen
határidőben terjesztendők elő, adott esetben azokra vonatkozó tények,
bizonyítékok felkutatása, önálló kidolgozása mellett, ami további munka-, időigény,

▪ az előzőekre is tekintettel az alperesnek elegendő időre van szüksége, hogy a
hatékony védekezéshez való jogát gyakorolja, ez biztosítja a tisztességes eljárás
Preambulumban megfogalmazott elve érvényesülését

▪ percezúra hatása : védekezés lehetősége is korlátozott



Felvethető kérdések
• Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése általános 45 napos

határidejének, illetve a hosszabbítás határidejének a rövidítése a Pp-ben, ha
igen milyen mértékben ?

• Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése határideje általános szabálya
módosítása Pp-ben oly módon, hogy a bíróság a diszkrecionális jogkörében 45
napnál rövidebb időtartamban határozza meg, ha igen, milyen mértékben,
legyen-e generális minimum ?

• Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése általános 45 napos
határidejének a növelése a Pp-ben, ha igen milyen mértékben ?

• Indokolt lehetne-e az ellenkérelem előterjesztése határideje hosszabbítására
vonatkozó általános szabály módosítása Pp-ben oly módon, hogy a bíróság a
diszkrecionális jogkörében 45 napnál hosszabb időtartamban határozza meg, ha
igen, milyen mértékben, legyen-e generális maximum ?

• Indokolt lehetne-e más különleges eljárásoknál is az ellenkérelem előterjesztése
határidejét rövidebb időtartamban meghatározni ?



Felvethető indokok a kérdésekhez
• az ellenkérelem előterjesztésének idő-, és munkaigénye rendkívül eltérő egyes

érvényesített igények esetén, ezért

• indokolt lehet a bírónak tól-ig keretek között lehetőséget biztosítani az
ellenkérelem előterjesztése határideje meghatározására

• a tisztességes eljárás, „fegyverek egyenlősége” elvének egyensúlyban kell állnia
a perek ésszerű időn belüli befejezése követelményével ,

• az ellenkérelemmel egyidejűleg előterjesztendő önálló ellenigények (anyagi jogi
kifogás, viszontkereset, beszámítás) előterjesztésének idő-, és munkaigénye
rendkívül eltérő egyes igények esetén, ezért

• indokolt lehet a ilyen esetekben vagy eleve hosszabb törvényi határidőt
biztosítani, vagy a bírónak tól-ig keretek között lehetőséget biztosítani az
ellenkérelemmel együtt előterjesztendő ellenigényekre megfelelő határidő
meghatározására

• bizonyos pertípusoknál a 45 napos határidő eleve több, mint szükséges



Köszönöm a figyelmet !


