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TÁJÉKOZTATÓ 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló CXIX. 

törvényről 

 

Tájékoztatás a Pp. Novellával módosuló Pp. rendelkezésekről 

 

 

 

2020. november 26. napján kihirdetésre került a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény módosításáról szóló CXIX. törvény (a továbbiakban: Pp. Novella). 

 

A tájékoztatóban a módosított rendelkezésekhez fűzött magyarázat a törvény indokolásából 

került átvételre. 

 

 

I. HATÁLYBALÉPÉS ÉS SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK 

 

• A törvény 2021. január 1. napján lép hatályba. 

 

• A Pp. Novellával módosított Pp. 20. § (3) bekezdés a) pontját (törvényszéki 

hatáskörbe tartozó perek), 26. §-át (fogyasztókra vonatkozó új illetékességi szabályok) 

és 472. § (2) és (3) bekezdését (kapcsolattartási perek) a Pp. Novella hatálybalépését 

követően indult ügyekben kell alkalmazni.  

 

 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az ellenkérelem-változtatás [7. § (1) bekezdés 4. pont] 

 

Kikerült a fogalommeghatározásból: 

 

• tényállításához képest eltérő vagy további tényre történő hivatkozás (tényállítás-

változtatás) 

• jogi érveléséhez képest eltérő jogi érvelésre hivatkozás (jogi érvelés-változtatás) 

 

A tényállítás-változtatás (tényállításához képest eltérő vagy további tényre történő 

hivatkozás) és a jogi érveléstől történő eltérés nem ellenkérelem-változtatás. 

 

2. A jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek [7. § (1) 

bekezdés 9. pont c) alpontja] 

 

Új pertípusok: 

 

• A létesítő okirat hatálytalanságának megállapítása iránti per 

• A létesítő okirat létre nem jöttének megállapítása iránti per 
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A normaszöveg egyértelművé teszi, hogy a cég létesítő okirata vagy annak módosítása 

hatálytalanságának vagy létre nem jöttének megállapítása iránti perek is a törvényszék 

hatáskörébe tartoznak. 

 

3. A keresetváltoztatás [7. § (1) bekezdés 12. pont] 

 

Kikerült a fogalommeghatározásból: 

 

• tényállításához képest eltérő vagy további tényre történő hivatkozás (tényállítás-

változtatás) 

• jogi érveléséhez képest eltérő jogi érvelésre hivatkozás (jogi érvelés-változtatás) 

 

A tényállítás-változtatás (tényállításához képest eltérő vagy további tényre történő 

hivatkozás) és a jogi érveléstől történő eltérés nem keresetváltoztatás. 

 

 

III. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek körének bővítése [20. § (3) bek. a) pont új 

af)-ah) alpontjai] 

 

A törvényszék hatáskörébe kerülnek vissza: 

• a jogi személy tagjának és képviselőjének a tagsági, illetve képviseleti 

jogviszonyán alapuló felelősségével kapcsolatos perek 

• az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek  

• a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek 

 

2. A kizárólagos illetékesség szabályainak módosítása [26. §] 

 

• Alperesi pertársaság esetén a per a fogyasztónak minősülő alperesek bármelyikére 

illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen megindítható.  

• Felperesi pertársaság esetén a per a felperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt 

megindítható. 

 

3. A meghatalmazottak köre [65. § e) pont] 

 

Pontosításra került, hogy meghatalmazottként eljárhat 

• a közigazgatási szerv, illetve egyéb költségvetési szerv alkalmazottja, a közigazgatási, 

illetve költségvetési szerv tevékenységével kapcsolatos pereiben.  

 

Jogértelmezési problémát okozott a meghatalmazotti státusz tárgykörével összefüggésben a 

„munkáltatója tevékenyégével kapcsolatos” szófordulat használata a közigazgatási szerv, 

egyéb költségvetési szerv vonatkozásában. Ezért azt a „közigazgatási szerv tevékenységével 

kapcsolatos” szófordulatra változtatta a Pp. Novella. 

 

4. Tájékoztatás kötelező jogi képviseletről [73. §] 
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A bíróság a jogi képviselő meghatalmazásának szükségességéről, a pártfogó ügyvédi 

képviselet engedélyezésének lehetőségéről, valamint a jogi képviselő nélkül történő eljárás 

jogkövetkezményeiről 

• a felperest a keresetlevél jogi képviselő nélkül történő előterjesztése esetén 

hiánypótlásra felhívó végzésben – tájékoztatja. 

 

A „közreműködés” szó elhagyásra kerül, mert a „jogi képviselővel vagy anélkül jár el” 

fordulatok jobban kifejezik, hogy az eljárásban a félnek van-e meghatalmazott képviselője. 

 

5. A jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei kötelező jogi képviselet esetén [74. §] 

 

• Ha a peres eljárás bármely szakaszában a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő 

nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata – ha e törvény a jogi képviselet 

hiányához más jogkövetkezményt nem fűz – hatálytalan. 

 

• Ha a felperes az elsőfokú eljárásban megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás 

ellenére nem gondoskodik, a bíróság az eljárást megszünteti.  

 

• Ha a viszontkeresetet előterjesztő alperes az elsőfokú eljárásban megszűnt jogi 

képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a bíróság az eljárást 

részben, a viszontkereset tekintetében megszünteti.  

 

• Ha a perorvoslati kérelmet előterjesztő fél perorvoslati kérelmét nem jogi képviselő 

útján nyújtja be – annak ellenére, hogy a jogi képviselet szükségességéről a bíróság 

a perorvoslattal megtámadható határozatban tájékoztatta –, a perorvoslati kérelmet a 

bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. 

 

• Ha a perorvoslati kérelmet előterjesztő fél jogi képviselete a perorvoslati eljárás 

során szűnik meg és megszűnt jogi képviseletének pótlásáról – a 

jogkövetkezményre figyelmeztető – bírósági felhívás ellenére nem gondoskodik, a 

perorvoslati kérelmet a bíróság visszautasítja. E végzés ellen külön fellebbezésnek 

van helye.  

 

A módosított (1) bekezdésben rögzítésre kerül, hogy kötelező jogi képviselet előírása esetén a 

jogi képviselő nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata akkor hatálytalan, ha a 

törvény a jogi képviselet hiányához más jogkövetkezményt nem fűz. Ha a törvény a 

kérelem visszautasítását írja elő, akkor nem hatálytalan a kérelem, hanem a jogi képviselő 

mellőzésének jogkövetkezménye a visszautasítás.  

 

A (3) bekezdés módosítása szerint kötelező jogi képviselet előírása esetén a perorvoslati 

kérelmet előterjesztő félnek nem csupán rendelkeznie kell jogi képviselővel, hanem a 

perorvoslati kérelmet a jogi képviselője útján kell benyújtania. 

 

A (4) bekezdés módosított tartalma szerint, ha kötelező jogi képviselet előírása esetén a 

perorvoslati kérelmet előterjesztő fél (akár felperes, akár alperes) jogi képviselete a perorvoslati 

eljárás során megszűnik és annak pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a 

perorvoslati kérelem visszautasításra kerül. Ez egyrészt maga után vonja fellebbezés esetén 
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a fellebbezéssel szemben előterjesztett fellebbezési ellenkérelem, illetve csatlakozó fellebbezés 

hatálytalanságát, másrészt eredményes perorvoslat hiányában a korábban meghozott ítélet 

hatálya fennmarad, az eldöntött jogvita ítélt dolognak minősül. 

 

6. Az ügygondnokrendelés esetei [76. §] 

 

A bíróság a fél részére ügygondnokot rendel, ha 

• a perbeli cselekvőképességgel nem rendelkező félnek nincs törvényes képviselője. 

 

Pontosításra kerül az ügygondnok-rendelés cselekvőképességgel összefüggő esetkörének [Pp. 

76. § (1) bekezdés a) pont] tartalma annak érdekében, hogy azon cselekvőképességükben 

részlegesen korlátozott nagykorú személyek részére is lehessen ügygondnokot rendelni 

törvényes képviselő hiányában, akik ugyan nem cselekvőképtelenek [Ptk. 2:21. § (1) 

bekezdés], de nem rendelkeznek perbeli cselekvőképességgel, mert a polgári jog szabályai 

szerinti cselekvőképességük a per tárgyára kiterjedő hatállyal van korlátozva. 

 

7. A perköltség felszámítása [81. § (5) bekezdés] 

 

➢ A jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét jogszabályban meghatározott 

költségjegyzék előterjesztése útján is felszámíthatja.  

 

A módosítás eredményeként már nem kötelező a jogszabályban meghatározott 

költségjegyzék-nyomtatvány alkalmazása a jogi képviselővel eljáró fél perköltségének 

felszámítására. A költségjegyzék-nyomtatvány kötelező használatának megszüntetése 

azonban nem érinti a félnek a Pp. 81. §-ában meghatározott, a perköltség felszámítására 

vonatkozó kötelezettségét. 

 

8. A perköltség viselése az eljárás megszüntetése esetén [85. §] 

• Az eljárás megszüntetése esetén az alperes perköltségét - a (2)-(4) bekezdésben foglalt 

kivétellel, vagy a felek eltérő megállapodása hiányában - a felperes téríti meg. 

 

9. Az igazolást nem igénylő adatok [112. §] 

 

• A bíróság nem kérheti a féltől olyan azonosító vagy egyéb adat igazolását, amelyet 

az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet jogszabállyal 

rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak kell tartalmaznia.  

• E rendelkezést a természetes és nem természetes személy e törvény szerinti 

azonosító adatainak közlése esetén is alkalmazni kell. 

 

Amennyiben a fél beazonosításához szükséges adatokat a bírósági eljárásban közlik, a közölt 

adatok alapján a bíróság feladata a további azonosító, illetve egyéb szükséges adat 

ellenőrzése, illetve beszerzése, amennyiben azokat például közhiteles nyilvántartás 

tartalmazza a fél vonatkozásában. 
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10. A beadvány alaki kellékei [114. §] 

 

• A papíralapú beadványt a per bíróságánál eggyel több példányban kell benyújtani, 

mint ahány fél a perben érdekelt. 

 

A módosítás egyértelművé teszi, hogy meghatározott példányszámú beadvány 

előterjesztése kizárólag papír alapú beadványok esetében értelmezhető. 

 

11. A kézbesítési fikció [137. § (3) bekezdése] 

 

• A keresetlevél és az eljárást befejező érdemi határozat kézbesítésével kapcsolatban a 

bíróság a kézbesítési fikció beállásáról a címzettet a fikció beállásától számított nyolc 

munkanapon belül, vagy ha a bíróság arról csak később szerez hivatalos 

tudomást, a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül – papíralapú 

kapcsolattartás esetén egyszerű postai küldeményben – értesíti. 

 

Rögzítésre kerül, hogy a kézbesítési fikció beállásával kapcsolatos értesítő megküldésére 

nyitva álló határidő kezdőnapja a fikció beállásának napja, ha azonban a bíróság a fikció 

beállásáról csak e határidő elteltét követően szerez tudomást, akkor az intézkedést a 

tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül teljesítheti. Előfordul, hogy a papír 

alapú kézbesítés megkísérlését igazoló irat (tértivevény), csak az előírt határidőt követően 

érkezik vissza a feladóhoz. E kivételesnek tekinthető esetekre nyújt kisegítő szabályt a 

módosítás. 

 

12. A kézbesítési kifogás [139. § (6) bekezdés] 

 

• A kifogásnak helyt adó, valamint az eljárás, illetve a végrehajtás felfüggesztése 

tárgyában hozott határozat az eljárást befejező határozat elleni fellebbezésben 

támadható meg akkor, ha a kifogást érdemi vizsgálat nélkül vissza kellett volna 

utasítani. 

 

• Ha a fél a korábban elmulasztottnak tekintett cselekményt a kézbesítési kifogás 

előterjesztésével egyidejűleg szabályszerűen elvégezte, e cselekményét hatályosnak 

kell tekinteni, és az azzal összefüggő eljárási cselekményeket nem kell 

megismételni. 

 

A módosítás egyértelművé teszi, hogy ha a fél a korábban elmulasztottnak tekintett 

cselekményt már kézbesítési kifogása előterjesztésével egyidejűleg szabályszerűen 

elvégezte, e cselekményét hatályosnak kell tekinteni és az azzal összefüggő eljárási 

cselekményeket nem kell megismételni. 

 

13. A végrehajtói kézbesítés [141. § (3) bekezdés] 

 

• Ha a kérelmező fél a bíróság részére igazolja, hogy a végrehajtó jogszabályban 

meghatározott díját – az eljáró bíróságra és bírósági ügyszámra, valamint a címzett 

nevére történő hivatkozással – a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére 

megfizette,  
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• a bíróság a végrehajtói kézbesítés iránti kérelmet és a kézbesítendő iratot 

a szükséges intézkedések megtétele érdekében, a kérelem esetleges 

hiányainak további vizsgálata nélkül, haladéktalanul továbbítja a Magyar 

Bírósági Végrehajtói Kar részére 

 

A módosítás eredményeként a végrehajtói kézbesítés díját nem a bíróságon kell letétbe 

helyezni, hanem - bírósági ügyszámra hivatkozással - közvetlenül a Magyar Bírósági 

Végrehajtói Kar részére kell megfizetni. Ezáltal a bíróságok adminisztrációs tehertől 

mentesülnek, mert nem kell bevételezni és továbbutalni a végrehajtót megillető díjtételt, 

valamint az eljárás folyamata is egyszerűsödik. 

 

 

IV. A PERINDÍTÁS 

 

1. A keresetlevél [170. §] 

 

A keresetlevél tartalmi elemei módosulnak, az alábbiak szerint:  

 

A keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni:  

• az alperes azonosító adatai közül legalább a lakóhelyét vagy székhelyét. 

 

A keresetlevél bevezető részében foglaltak módosításával a keresetlevélben az alperesnek a 

Pp. 7. § (1) bekezdésében foglalt azonosító adatai közül elegendő az alperes nevét és 

lakóhelyét vagy székhelyét feltüntetni.  

 

A keresetlevél záró részében fel kell tüntetni: 

• a per tárgyának az értékét, valamint a meghatározásakor figyelembe vett 

tényeket (jogszabályhelyet nem) 

• a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a 

joghatóságát is – megalapozó tényeket (jogszabályhelyet nem) 

• a megfizetett illeték összegét és megfizetési módját, vagy az eljárási illeték 

megfizetésének hiányában a költségkedvezmény engedélyezése iránti 

kérelemre, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés 

esetén az arra történő hivatkozást (a tényére utalást, jogszabályhelyet nem) 

• közhiteles nyilvántartásból elérhető azonosító adat hiányában a nem 

természetes személy fél perbeli jogképességét alátámasztó adatokat 

• azt, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen 

minőségben jár el 

 

A keresetlevél érdemi részében a kereseti kérelem feltüntetése megfelelő, ha a felperes 

megjelöli azt, hogy milyen döntést kér a bíróságtól. Több kereset előterjesztése esetén ki 

kell derülnie annak is, hogy pontosan hány kereset van, és azoknak milyen a viszonyuk 

egymással. Figyelmen kívül kell, hogy maradjon például a petitum nem kellően szabatos 

megfogalmazása, vagy az, hogy abban esetenként oda nem illő elemek, így például 

jogszabályhelyek is szerepelnek. 

 

A Pp. Novella a keresetlevél záró részéből a Pp. 170. § (3) bekezdés d) pontjának módosításával 

a nem természetes személy fél perbeli jogképességét alátámasztó adatokat csak akkor 
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kell előadni, ha a nem természetes személy fél nem rendelkezik közhiteles 

nyilvántartásból elérhető azonosító adatokkal, pl. nyilvántartási számmal, mint például a 

társasház vagy a befektetési alap.  

 

A Pp. 170. § (3) bekezdés e) pontjának módosítása értelmében a felperes törvényes 

képviselőjeként megjelölt személy tekintetében elegendő előadni, hogy a törvényes 

képviselő milyen minőségben jár el: például mint ügyvezető, vezérigazgató, szülő, gondnok, 

gyám; de egyéb adatok közlése nem elvárás. 

 

FIGYELEM! A záró részben feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok 

megjelölésének kötelezettsége hatályon kívül helyezésre került!   

 

2. A keresetlevél speciális szabályai keresethalmazat esetén [170. § (4) bekezdés] 

 

• A keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy azokból külön-külön 

megállapíthatóak legyenek a halmazatban érvényesített igények és azok 

egymáshoz való viszonya.  

• A keresetlevélben a halmazatban álló keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő 

egyszer előadni. Egymással eshetőleges viszonyban álló több kereset esetén az 

elbírálás kért sorrendjét meg kell határozni.  

 
 
 
 
 
 

3. A keresetlevél mellékletei [171. § (1) bekezdés c) pontja] 

• A keresetlevél záró részében hivatkozott költségkedvezmény engedélyezése iránti 

kérelmet vagy jogszabályon alapuló költségkedvezmény esetén a jogszabályban 

előírt iratokat kell csatolni, valamint   

• ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor 

azt az okiratot is csatolni kell. 

Egyszerűsödik a keresethalmazatokra vonatkozó szabályozás és a keresetlevélhez csatolandó 

mellékletek. 

 

A keresetlevél felépítésével, szerkezeti tagolásával, címekkel történő ellátásával 

kapcsolatban egységessé vált az a bírói gyakorlat, amely szerint a keresetlevélben nem 

kell feltüntetni az egyes szerkezeti egységek címeit, valamint az egyes szerkezeti 

egységeken belüli tartalmi elemek előadása sincs sorrendhez vagy egyéb formaisághoz 

kötve. A megfelelő jogértelmezésre és az ennek talaján kialakult bírói gyakorlatra tekintettel 

nem indokolt a fentiek normaszövegben történő rögzítése, de az indokolásban szükséges 

megerősíteni, hogy a keresetlevélben foglaltak előadása a fent jelzettek tekintetében 

nincs formaisághoz kötve. 

 

4. Visszautasítás [176. § (1) bekezdés] 
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Hatályon kívül helyezésre került a Pp. 176. § j) és l) pontja.  

 

Azaz a továbbiakban nem azonnali visszautasítási ok, ha a keresetlevél nem tartalmazza a 

170. §-ban, illetve törvényben előírt egyéb kötelező tartalmi elemeket, illetve alaki kellékeket 

vagy a felperes nem csatolta a 171. §-ban, illetve törvényben előírt egyéb kötelező 

mellékleteket és azt a felperes a kötelező jogi képviselet ellenére jogi képviselő közreműködése 

nélkül nyújtotta be. 

 

A bíróság visszautasítja a keresetlevelet, ha hiánypótlási felhívás ellenére: 

• a felperes a pert nem a jogszabályban meghatározott személy ellen indította meg, 

vagy meghatározott személyek perben állása kötelező, és a felperes e 

személyeket nem vonta perbe, 

• a felperes a keresetlevelet – kötelező jogi képviselet esetén – jogi képviselő nélkül 

nyújtotta be, 

• a keresetlevél nem tartalmazza a 170. §-ban, illetve törvényben előírt egyéb 

kötelező tartalmi elemeket, alaki kellékeket, illetve a felperes nem csatolta a 

keresetlevélhez a 171. §-ban, illetve törvényben előírt egyéb kötelező 

mellékleteket,  

• a felperes nem pótolta az egyéb okból hiánypótlásra szoruló keresetlevél bíróság 

által megjelölt hiányait. 

 

Lényeges változásokat hoz a módosítás a keresetlevél hiányosságainak kezelése esetére. A 

legfontosabb változás, hogy a Novella kibővíti a Pp. 176. § (2) bekezdésében foglalt azon esetek 

körét, amikor hiánypótlásra történő felhívásnak van helye, így például a keresetlevél tartalmi és 

alaki hiányosságainak vagy kötelező mellékleteinek hiányossága esetén is.  

 

A módosítás a jogi képviselővel eljáró fél vonatkozásában is kötelezővé teszi a 

hiánypótlásra történő felhívást.  

  

5. A visszautasítást megelőző hiánypótlási eljárás [176. § (2) bekezdés] 

 

• A hiánypótlásra felhívó végzésben a bíróságnak a keresetlevél hiányosságait 

teljeskörűen fel kell tüntetnie. Ha a felperes a hiánypótlásra felhívó végzésben 

feltüntetett valamennyi hiányt pótolta, de a bíróság újabb hiányosságot állapít 

meg, azt a perfelvétel körében kell pótolni. 

 

• A keresetlevél perfelvételre való alkalmassága szempontjából nem vizsgálható  

➢ a keresetlevél érdemi részében előadott azon kérelem, állítás, illetve 

érvelés, amelynek értékelése az ügy érdemére tartozik, illetve az, hogy 

➢ a felperes által megjelölt bizonyítékok, bizonyítási indítványok 

alkalmasak-e, illetve elegendőek-e a keresetlevélben foglaltak 

alátámasztására. 

 

A módosítás előírja, hogy a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a keresetlevél 

valamennyi hiányosságát teljeskörűen fel kell tüntetnie, és csak a hiánypótlás 

eredménytelensége esetén van helye visszautasításnak. 
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A módosítás tehát egyértelművé teszi, hogy a keresetlevél vizsgálata az eljárásnak ebben a 

szakában kizárólag a perakadályokra korlátozódhat, érdemi kérdés, így például a jogi érvelés 

ellentmondásossága nem vezethet a keresetlevél - hiánypótlás nélküli - visszautasításához. 

 

6. A visszautasító végzés kézbesítése [177. § (1) bekezdés] 

 

• A bíróság a visszautasítás tényéről az alperest a jogerős visszautasító végzés és a 

keresetlevél megküldésével értesíti.  

 

A keresetlevelet visszautasító végzés alperes részére történő kézbesítése tekintetében a 

félegyenlőségnek a Pp. 110. § (2) bekezdésében foglalt elve alapján a módosítás lehetővé teszi 

az alperes számára az ellene - sikertelenül - kezdeményezett per kezdőiratának 

megismerhetőségét a jogerős visszautasító végzéssel együtt. 

 

7. A kereset közlése [179. §] 

 

• Ha a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a bíróság – a felperes értesítése mellett – a 

keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg felhívja az alperest az ellenkérelem 

előterjesztésére. 

 

A módosítással a Pp. előírja, hogy a bíróságnak értesítenie kell a felperest a kereset 

alperessel történő közlésével egyidejűleg arról, hogy az általa előterjesztett 

keresetlevelet a bíróság perfelvételre alkalmasnak találta. 

 

8. A bírósági meghagyással szembeni ellentmondás [182. § (2) bekezdés] 

 

• Az ellentmondással egyidejűleg az írásbeli ellenkérelmet vagy beszámítást tartalmazó 

iratot is elő kell terjeszteni, kivéve, ha azt a fél már korábban előterjesztette. 

 

Ha az alperes az arra nyitva álló határidőn túl késedelmesen terjeszti elő írásbeli ellenkérelmét, 

amelyet emiatt hatálytalannak kell tekinteni, majd utóbb a bírósági meghagyás ellen 

ellentmondást terjeszt elő, de ahhoz már nem csatolja ismételten a korábban késedelmesen 

előterjesztett ellenkérelmet, azt nem kell ismételten előterjesztenie. 

 

 

V. A PERFELVÉTELI SZAK 

 

1. A perfelvétel tartalma [183. §] 

• A perfelvétel körében a felek keresetlevélben feltüntetett tényre és jogra vonatkozó 

állítással, tagadással, be- vagy elismeréssel, ezekből következő kérelemmel, a tények 

megállapításához szükséges bizonyítási indítvánnyal, a bizonyítékok és a bizonyítási 

indítványok értékelésére vonatkozó nyilatkozattal, valamint bizonyítási eszköz 

rendelkezésre bocsátásával is meghatározzák a jogvita kereteit. 

Amennyiben a keresetlevél perfelvételre alkalmas és megtörténik annak az alperessel történő 

közlése, a perfelvételi szakban a keresetlevélben előadott nyilatkozatok már perfelvételi 
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nyilatkozatnak minősülnek, tekintettel arra, hogy azok nyilvánvalóan meghatározzák a 

jogvita kereteit. 

2. A perfelvétel módjának meghatározása [187. §] 

 

A bíróság a keresettel szembeni írásbeli ellenkérelem előterjesztését követően, az ügy 

körülményeitől függően meghatározza a perfelvétel módját, amely a következő lehet: 

• a perfelvételi tárgyalás kitűzése előtt további írásbeli perfelvételt rendel el, 

• kitűzi a perfelvételi tárgyalást, 

• a perfelvételi tárgyalás mellőzésével jár el. 

 

A módosítás egyértelműsítő szabályt tartalmaz, de valós tartalmi változtatást nem eredményez. 

 

3. A perfelvételi tárgyalás elhalasztása [192. §] 

 

A bíróság elhalasztja a perfelvételi tárgyalást, ha 

• a fél a tárgyalást elmulasztotta és az ellenfél a tárgyaláson keresetét, viszontkeresetét 

megváltoztatta vagy a kereseti, viszontkereseti kérelmét, illetve beszámítás útján 

érvényesített követelése összegét felemelte [192. § (1) bekezdés a) pont)]. 

 

A módosítás szövegpontosító jellegű, a kereset- és ellenkérelem-változtatás megváltozott 

fogalmára tekintettel. 

 

4. Egyezség létrehozásának megkísérlése [195. §] 

 

• A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát megelőzően a bíróság - ha annak sikerére 

esély mutatkozik - megkísérli a felek között egyezség létrehozását. 

 

A módosítással nem a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően, hanem azt 

megelőzően kísérli meg a bíróság a felek közötti egyezség létrehozását. A rendelkezés azt 

célozza, hogy a bíróság olyan időpontban kísérelje meg a felek közötti jogvita egyezséggel 

történő lezárását, amikor az ehhez társuló jelentősebb mértékű illetékmérséklésre az Itv. 58. 

§ (1) bekezdés c) pontja alapján lehetőség van. 

 

5. Tájékoztatás perfelvételi tárgyalás mellőzéséről [197. §] 

 

• A felperes a keresetlevélben, az alperes az ellenkérelemben kezdeményezheti, 

hogy a bíróság perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le a perfelvételt. 

 

A módosítás azt célozza, hogy a felek, ha azt indokoltnak tartják, kezdeményezhessék a 

perfelvételi tárgyalás mellőzésével történő perfelvételi útvonal alkalmazását, amelyről való 

döntés továbbra is a bíróság kompetenciájába tartozik. 

 

6. Az írásbeli ellenkérelem [199. § (2) bekezdés] 

 

Az ellenkérelem érdemi részében fel kell tüntetni alaki védekezés esetén: 

• az eljárás megszüntetésére alapot adó okot és az azt megalapozó tényeket 

(jogszabályhelyet nem) 
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Az ellenkérelem érdemi részében fel kell tüntetni érdemi védekezés esetén: 

• a beszámítás kivételével az anyagi jogi kifogást a jogalap megjelölése útján 

(megalapozó tényeket és jogi érvelést nem) 

• a keresetlevél érdemi részében előadottakra vonatkozó vitató és cáfoló 

nyilatkozatokat. 

 

Az ellenkérelem záró részében fel kell tüntetni: 

• azt, hogy a fél törvényes képviselője milyen minőségben jár el. 

  

Egyszerűsíti és észszerűsíti a módosítás az alperesi írásbeli ellenkérelem tartalmát – 

figyelemmel a keresetlevél tartalmának egyszerűsítésére –, továbbá egyszerűsíti a 

keresethalmazatban álló keresetekkel szemben előterjesztendő ellenkérelem tartalmát is. 

 

7. Az írásbeli ellenkérelem keresethalmazat esetén [199. § (4) bekezdés] 

 

• Keresethalmazat esetén az érdemi védekezésnek valamennyi, halmazatban 

érvényesített keresetre ki kell terjednie, azzal, hogy a védekezés azonos tartalmi 

elemeit elegendő egyszer előadni.  

 

8. Válaszirat és viszontválasz [201. §] 

• A fél válasziratban külön felhívás nélkül is tehet egyéb perfelvételi nyilatkozatot, és a 

199. § (5) bekezdése szerinti felhívást intézhet az ellenfélhez. 

• A 201. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre került. (Hatályon kívül helyezett 

rendelkezés: „Ha a fél az ellenkérelemre tekintettel keresetet kíván változtatni, a 

válasziratban fel kell tüntetni a keresetváltoztatást tartalmazó nyilatkozatot.”) 

A jogalkotó a Pp. 202. §-ának módosításával lehetővé teszi - bírói felhívás nélkül - előkészítő 

iratban a keresetváltoztatás előterjesztését, így annak a válaszirathoz kapcsolódó kötelező 

előírása ezzel ellentétes tartalmú rendelkezés lenne. 

9. Előkészítő irat [202. §] 

 

• Az előkészítő iratban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a perfelvételi 

nyilatkozatot kell feltüntetni, amelynek ilyen formában történő előterjesztésére a 

bíróság a felet felhívta.  

• Új (2) bekezdés: A fél előkészítő iratban bírósági felhívás nélkül is előterjeszthet  

➢ keresetváltoztatást,  

➢ viszontkereset-változtatást,  

➢ ellenkérelem-változtatást, 

➢ ezekkel összefüggésben álló perfelvételi nyilatkozatokat.  

 

• Az előkészítő iratban az (1) és (2) bekezdésben foglaltak megsértésével 

előterjesztett perfelvételi nyilatkozat hatálytalan. 
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A módosítás lehetővé teszi egyes perfelvételi nyilatkozatok előkészítő iratban történő 

megtételét bírói felhívás nélkül is. A módosítás a kereset- és ellenkérelem-változtatással 

kapcsolatban felmerült értelmezési kérdésekre tekintettel lehetővé teszi a keresetváltoztatás, 

viszontkereset-változtatás és ellenkérelem-változtatás, valamint az ezekkel összefüggő 

perfelvételi nyilatkozatok, így például tényállítások és bizonyítási indítványok előterjesztését 

bírói felhívás nélkül is a Pp. 202. §-a szerinti előkészítő iratban.  

 

Az új tények előadása már nem minősül kereset-, illetve ellenkérelem-változtatásnak, ami azt 

jelenti, hogy a felek a perfelvételi szakban a Pp. 185. § szerinti kereset- vagy ellenkérelem-

változtatást tartalmazó nyilatkozat előterjesztése nélkül szabadon tehetnek 

tényelőadásokat.  

 

A felperes a keresetváltoztatással összefüggő tényelőadásokat tehet és bizonyítási 

indítványokat is megjelölhet. A módosítás ugyanakkor nem teszi lehetővé önállóan új 

tényelőadások megtételét vagy bizonyítási indítványok megjelölését előkészítő iratban 

bírói felhívás nélkül. Bírói felhívás hiányában az új tények és új bizonyítási indítványok szóban 

a perfelvételi tárgyaláson az anyagi pervezetés kontrollja mellett adhatók elő. 

 

Ha a fél az előkészítő iratban bírói felhívás nélkül olyan perfelvételi nyilatkozatot tesz, amit 

csak bírói felhívásra tehetne meg, akkor az így tett nyilatkozata hatálytalan. 

Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes perfelvételi irat válik hatálytalanná, hanem csak az a 

perfelvételi nyilatkozat, ami nem tartozik abba a körbe, amit a fél a bíróság felhívása nélkül 

is megtehet vagy az olyan nyilatkozat, amelyre a bíróság a felet nem hívta fel. 

 

10. Perfelvételi iratok előterjesztése [203. § (4) bekezdés] 

 

• A fél perfelvételi iratot - a 202. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – terjeszthet elő. 

• Több eltérő fajtájú perfelvételi irat egy beadványban is előterjeszthető e 

perfelvételi iratokra előírt tartalommal, azzal, hogy az egyes perfelvételi iratok 

azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. 

 

Ez nem azt jelenti, hogy elegendő, ha a beadvány csak az egyik perfelvételi irat tartalmi és alaki 

előírásainak megfelel, hanem valamennyi, egy beadványban előterjesztett perfelvételi irat 

előírásainak meg kell, hogy feleljen. A módosítás azt célozza, hogy az ugyanolyan vagy eltérő 

perfelvételi iratok azonos tartalmi elemeit ne kelljen a félnek többször, azonos módon 

előadni, pl. a tényállításokra vonatkozó részt. 

 

10. Viszontkereset [204. § (5) bekezdés] 

• Járásbíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel 

a törvényszék hatáskörébe tartozna – a házastársi közös vagyon megosztása iránt 

indított perben viszontkeresetként érvényesített házassági vagyonjogi igény 

kivételével –, csak akkor lehet indítani, ha a viszontkeresettel érvényesített követelés 

beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését 

meghaladó részére a járásbíróságnak hatásköre van. 
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A házassági vagyonjogi igény viszontkeresetként a járásbíróság előtt a házastársi közös 

vagyon megosztása tárgyában indított perben feltétel nélkül érvényesíthető akkor is, ha 

egyébként a törvényszék hatáskörébe tartozna annak elbírálása. A módosítás indoka, hogy 

az egymással szorosan összefüggő igények egy eljárásban elbírálhatóak legyenek. 

• Az alperes az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát 

követően is előterjeszthet viszontkeresetet a perfelvételt lezáró végzés 

meghozataláig,  

➢ ha valószínűsíti, hogy az előterjesztés alapjául szolgáló ok önhibáján kívül 

az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát 

követően jutott a tudomására vagy következett be.  

➢ Ebben az esetben a viszontkereset – a viszontkereset-levélre vonatkozó 

szabályoknak megfelelő tartalommal – a perfelvételi tárgyaláson szóban 

is előterjeszthető.  

➢ A viszontkereset közlésére, az azzal szembeni ellenkérelem 

előterjesztésére és a tárgyalás elhalasztására a 213. § (4) bekezdésében 

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

A módosítás lehetővé teszi a viszontkereset előterjesztését az írásbeli ellenkérelem 

előterjesztésére nyitva álló határidőt követően is. A bonyolultabb tényállású ügyekben, ha 

elrendelésre kerül további írásbeli perfelvétel, esetlegesen keresetváltoztatásra kerül sor, a 

perfelvétel során később is felmerülhetnek vagy ismertté válhatnak olyan tények, 

bizonyítékok, amelyek a fél önhibáján kívüli okból alapot adhatnak a viszontkereset 

előterjesztésére. A módosítás azt célozza, hogy ilyen esetben nyíljon meg a viszontkereset 

előterjesztésének lehetősége, mert ezzel elkerülhető egy újabb jogvita, egy további perindítás 

és a perhatékonyság szempontjának ez felel meg a leginkább. 

 

11. Beszámítás [209. § (6) bekezdés] 

 

A fél az (1) bekezdésben meghatározott határidő után beszámítással - ideértve az ellen-

beszámítást is - írásban vagy a tárgyaláson szóban akkor élhet, ha  

➢ valószínűsíti, hogy az előterjesztés alapjául szolgáló ok önhibáján kívül, az írásbeli 

ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően jutott a 

tudomására vagy következett be. 

 

A beszámítás előterjesztésére lehetőség nyílik az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére 

nyitva álló határidőt követően is, önhibán kívüli okra hivatkozással. 

 

12. A perfelvétel menetének további szabályai [213. §] 

 

A bíróság a perfelvételre utóbb alkalmassá vált vagy az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére 

nyitva álló határidőt követően előterjesztett viszontkeresetet és beszámítást a perfelvétel 

állásától függően tárgyaláson kívül vagy tárgyaláson kézbesíti. 

 

A módosítás szövegpontosító jellegű, indoka, hogy a viszontkereset és a beszámítás a Javaslat 

módosítása értelmében szóban is előterjeszthető. 
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VI. AZ ÉRDEMI TÁRGYALÁSI SZAK 

 

1. Az érdemi tárgyalási szak tartalma [214. §] 

 

• A perfelvételt lezáró végzés meghozataláig előadott tényállításhoz képest eltérő vagy 

további tény állításának kivételesen – törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor 

van helye az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig, ha a fél 

olyan tényre hivatkozik, amely önhibáján kívül, a perfelvételt lezáró végzés meghozatala 

után 

o jutott tudomására, illetve következett be 

o tudomására jutó, illetve bekövetkező tényre tekintettel válik a per 

eldöntése szempontjából jelentőssé. 

  

• Új tényállítás: A fél a fenti tényállítást a tény bekövetkezésétől vagy az arról való 

tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül terjesztheti elő, egyidejűleg 

köteles a tudomásszerzés időpontját és az önhiba hiányát valószínűsíteni.  

 

• Ha a fél által előterjesztett tényállítás a fenti feltételeknek nem felel meg, a bíróság azt 

figyelmen kívül hagyja, amelyről a felet tájékoztatja.  

• A döntését a bíróság legkésőbb az ítéletében köteles megindokolni. 

 

A perfelvétel lezárásakor rögzült tényállításokhoz képest az érdemi tárgyalási szakban 

előadható új tényállítások a kereset- és ellenkérelem-változtatás fogalmának megváltozása 

miatt már nem minősülnek kereset- vagy ellenkérelem-változtatásnak. 

 

A módosítás új rendelkezéseket vezet be az új tényállítások érdemi tárgyalási szakban történő 

kivételes megengedhetőségének szabályozására. A módosítás meghatározza a perfelvétel 

lezárásával rögzült tényállításokhoz képest új tények előadásának feltételeit, és azt, hogy 

azokat a bíróság mikor veheti figyelembe. 

 

A Pp. 214. §-ának új (3) bekezdése meghatározza, hogy a perfelvételt lezáró végzés 

meghozataláig előadott tényállításhoz képest eltérő vagy további tény állításának kivételesen 

akkor van helye az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig, ha a fél 

olyan tényre hivatkozik, amely önhibáján kívül, a perfelvételt lezáró végzés meghozatala után 

jutott tudomására, illetve következett be, vagy tudomására jutó, illetve bekövetkező tényre 

tekintettel válik a per eldöntése szempontjából jelentőssé. 

 

A módosítás e feltételeknek megfelelő tényekre bevezeti az „új tényállítás” fogalmát. Új 

tényállítást a fél a tény bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt 

napon belül terjesztheti elő, valószínűsítve a tudomásszerzés időpontját és az önhiba hiányát.  

 

Ha a fél által előterjesztett tényállítás a feltételeknek megfelel, azt a bíróság figyelembe veszi, 

ellenkező esetben a bíróság figyelmen kívül hagyja, amelyről a felet tájékoztatja. Ezt a döntését 

a bíróság legkésőbb az ítéletében köteles megindokolni.  

 

Bármelyik fél új tényállítása alapul szolgálhat az ellenérdekű fél keresetének vagy 

ellenkérelmének megváltoztatására is. 
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2. A keresetváltoztatás megengedhetőségének feltételei [215. § (1) bekezdés] 

 

• A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően a kereset, viszontkereset vagy 

beszámítás megváltoztatásának az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás 

berekesztéséig törvény eltérő rendelkezése hiányában akkor van helye, ha 

o a keresetváltoztatás – a bármelyik fél által előterjesztett – új tényállítással áll 

közvetlen okozati összefüggésben  

o azt a bíróságnak a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követő anyagi 

pervezetése indokolja. 

 

• A 215. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezésre került. (Hatályon kívül helyezett 

rendelkezés: „A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően bekövetkezett tény 

miatti tényállítás-változtatásnak nincs helye, ha az azon alapuló jog a 172. § (2) 

bekezdése alapján érvényesíthető lett volna.”) 

 

A kereset-változtatás szövegének módosítása nem változtat azon, hogy az érdemi tárgyalási 

szakban a kereset- és ellenkérelem-változtatás alapjául - a bíróság anyagi pervezetésén túl - a 

fél által önhibáján kívül tudomására jutott, bekövetkezett vagy jelentőssé vált új tényállításra 

történő hivatkozás szolgálhat. A jogvita kereteinek a meghatározása után, a perfelvétel 

lezárását követően csak kivételes körülmények alapozhatják meg a jogvitát részben más 

alapokra helyező kereset-, illetve ellenkérelem-változtatást. 

 

3. Az ellenkérelem-változtatás megengedhetőségének feltételei [216. §] 

 

• A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően ellenkérelem-változtatásnak az 

elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig akkor van helye, ha  

o az ellenkérelem-változtatás – a bármelyik fél által előterjesztett – új tényállítással 

áll közvetlen okozati összefüggésben 

o azt a bíróságnak a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követő anyagi 

pervezetése indokolja. 

 

• Az elismerés megváltoztatásra is alapot adhat az új tényállítás, ha az a korábbi 

elismerést nyilvánvalóan okszerűtlenné teszi. 

 

A kereset- és ellenkérelem-változtatás fogalmának megváltozása miatt szükséges a Pp. 216. §-

ainak olyan módon történő módosítása, amely a jogállítás, a kérelem, illetve az elismerés 

megváltoztatásának feltételéül az azokkal közvetlen okozati összefüggésben álló, és a 

bíróság által a Pp. 214. § (5) bekezdése szerint figyelembe vehetőnek tekintett új 

tényállításra történő hivatkozást határozza meg. A kereset- és ellenkérelemváltoztatás 

Javaslat általi módosításai szükségtelenné teszik az időszakos szolgáltatás érvényesítésével 

kapcsolatos jogszabályi hivatkozás fenntartását is. 

 

4. A kereset- és ellenkérelem változtatás iránti kérelem [217. § (1) bekezdés] 

 

A fél a kereset-, illetve az ellenkérelem-változtatás engedélyezése iránti kérelmét írásban, a 

változtatásra okot adó új tényállításról történő tudomásszerzéstől,  
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• illetve a bíróság anyagi pervezetési cselekményének közlésétől számított tizenöt 

napon belül terjesztheti elő.  

 

A kérelemben fel kell tüntetni 

• a változtatásra okot adó új tényállításról történő tudomásszerzés időpontját és 

módját, 

• csatolni kell a változtatásra okot adó új tényállítást alátámasztó, illetve a 

változtatásra okot adó új tényállításról történő tudomásszerzés időpontját, 

módját valószínűsítő bizonyítékokat. 

 

A módosítás hozzáigazítja a kereset-, illetve az ellenkérelem-változtatás engedélyezése iránti 

kérelem előterjesztésére vonatkozó határidőt az új tényállítás szabályaihoz. 

 

5. Utólagos bizonyítás [220. § (1) és (5) bekezdés] 

 

A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően a fél az elsőfokú ítélet meghozatalát 

megelőző tárgyalás berekesztéséig akkor terjeszthet elő további bizonyítási indítványt, illetve 

bocsáthat rendelkezésre további bizonyítékot, ha az 

• az új tényállítás alátámasztására vagy cáfolatára szolgál. 

 

A fél a bizonyítási indítványt vagy bizonyítékot  

• a bíróság anyagi pervezetési cselekményének közlésétől  

• az új tényállítás közlésétől vagy az új tényállítás tudomására jutásától  

számított tizenöt napon belül terjesztheti elő. 

 

A módosítás szerinti új tényállítás nem eredményez kereset- vagy ellenkérelem-változtatást, de 

szükségessé válik az új tényállítással összefüggésben további bizonyítási indítvány 

előterjesztése vagy további bizonyíték rendelkezésre bocsátása. 

 

6. Feltételhez nem kötött perfelvételi nyilatkozatok [221. § (1) bekezdés] 

 

A fél az ellenfél hozzájárulása és e törvényben meghatározott feltételek nélkül írásban vagy 

tárgyaláson szóban bármikor 

• felemelheti a kereseti követelésének összegét – törvényen alapuló tartás iránti 

perben, illetve törvényben meghatározott egyéb esetben – a követelésnek a per 

folyamán esedékessé vált részleteire is, 

• megváltoztathatja az egymással eshetőleges viszonyban álló több kereset esetén 

az elbírálás kért sorrendjét, 

• hivatkozhat eltérő vagy további jogi érvelésre. 

 

A Pp. 221. § (1) bekezdésének e) ponttal történő kiegészítése lehetővé teszi törvényen alapuló 

tartás iránti perekben, illetve törvényben meghatározott egyéb esetekben, így például 

munkaügyi perekben a kereseti követelés összegének felemelését a követelésnek a per 

folyamán esedékessé vált részleteire, anélkül, hogy az keresetváltoztatásnak minősülne. 
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A Pp. 221. § (1) bekezdés f) ponttal történő kiegészítése egyértelművé teszi, hogy eshetőleges 

tárgyi keresethalmazat esetén az elbírálás sorrendjének megváltoztatására nem alkalmazhatók 

a keresetváltoztatás feltételei. 

 

A jogi érvelés megváltoztatása a Novella szerint már nem minősül keresetváltoztatásnak, így a 

fél a jogi érvelését az ellenfél hozzájárulása nélkül írásban vagy a tárgyaláson szóban 

megváltoztathatja. A jogi érvelés megváltoztatásának lehetővé tétele arra tekintettel is 

indokolt, mert a Pp. 214. §-ban bevezetett új tényállítás előadása együtt járhat a jogi érvelés 

megváltoztatásával is. 

 

 

VII. A KÖZÖS SZABÁLYOK 

 

1. A tárgyalás elhalasztása tárgyalás tartása nélkül [229. § (1a) bekezdés] 

 

• A bíróság a fél jogi képviselőjének a kitűzött határnap előtt, legkésőbb az idézése 

kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül előterjesztett kérelmére a 

tárgyalást elhalasztja, ha  

o a jogi képviselő a kérelmével egyidejűleg igazolja, hogy a kitűzött 

tárgyaláson egy másik tárgyalásra szóló idézésre tekintettel nem 

tud megjelenni.  

 

• A kérelem az érintett fél vonatkozásában az elsőfokú ítélet meghozataláig egy 

alkalommal adhat alapot tárgyalási határnap elhalasztására. 

 

A módosítás indoka, hogy a Pp. a perfelvételi tárgyaláson - azokban a perekben is, ahol a jogi 

képviselet kötelező vagy ahol a félnek jogi képviselője van - kötelezővé teszi a megjelenést a 

tárgyaláson, melynek hiánya az eljárás megszüntetéséhez vezethet. Sem a személyesen eljáró 

fél, sem a jogi képviselő a perfelvételi tárgyalás tekintetében nem kérheti a tárgyalás 

távollétében való megtartását, mert az nem összeegyeztethető a perfelvételi tárgyalás céljával.  

 

Az ügyvédek helyettesítésére vonatkozó szabályok betartása mellett is előfordulhatnak olyan 

esetek, amikor tárgyalásütközés miatt a jogi képviselő önhibáján kívüli okból nem tud 

megjelenni a tárgyaláson vagy például személyi állapottal kapcsolatos perben a fél és a jogi 

képviselő közötti bizalmi viszony miatt a helyettesítés nem jelenthet megfelelő megoldást.  

 

2. A fél személyes meghallgatása [230. §] 

 

A bíróság - ha ez a jogvita kereteinek meghatározásához, a per eldöntéséhez, illetve a 

tényállás megállapításhoz szükséges - az eljárás bármely szakaszában hivatalból elrendelheti a 

természetes személy fél, illetve törvényes képviselője, valamint a nem természetes személy fél 

törvényes képviselője személyes meghallgatását. 

 

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a bíróság a perfelvételi szakban, a jogvita kereteinek 

meghatározása érdekében is elrendelheti a fél személyes meghallgatását, nemcsak az 

érdemi tárgyalási szakban. 

 

3. Az eljárás hivatalból történő megszüntetése [240. § (1) bekezdés] 
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A bíróság az eljárást - annak bármely szakaszában – hivatalból megszünteti, ha  

• a keresetlevelet, viszontkereset-levelet már a 176. § (1) bekezdés a)–i) pontja, a 176. § 

(2) bekezdés a)–c) pontja, illetve a viszontkereset-levelet a 206. § (1) bekezdés a) 

vagy c) pontja alapján vissza kellett volna utasítani […], 

• az illetékesség nem kizárólagos és az alperes illetékességi kifogás nélkül írásbeli 

ellenkérelmet már előterjesztett, 

• a perfelvételi, illetve a folytatólagos perfelvételi tárgyalást a felek elmulasztották vagy 

a jelen lévő fél a tárgyalás megtartását nem kéri, feltéve, hogy a perben a perfelvételt 

lezáró végzés meghozatalára még nem került sor. 

 

A módosítás a Pp. 240. § (1) bekezdés a) pontjának módosításával rendezi a viszontkereset-

levéllel kapcsolatos eljárás megszüntetési problémát azokra az esetekre is, amikor az alperes a 

viszontkereset-levelet a Pp. rendelkezéseinek megsértésével terjesztette elő, azaz nem a Pp. 

176. § (1) bekezdés a)-i) pontjaira utalással kerül sor az eljárás megszüntetésére, hanem a Pp. 

206. § (1) bekezdés a) vagy c) pontjában foglalt speciális visszautasítási okra történő 

hivatkozással. 

 

A Pp. 240. § (1) bekezdés e) pontjának módosítása rendezi azt az esetkört, amikor az alperes 

írásbeli ellenkérelmében alaki védekezésként a kizárólagos illetékességi okon kívüli más 

illetékességi kifogást ad elő. A módosítással lehetővé válik az eljárás megszüntetésével 

egyidejűleg az áttétel elrendelése. 

 

A Pp. 240. § g) pontjának módosítása a perfelvételi tárgyalás elmulasztása miatt az eljárás 

megszüntetésére csak a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig ad lehetőséget, később 

erre tekintettel az eljárás megszüntetésének már nincs helye. 

 

4. Az eljárás részbeni megszüntetése [242. §] 

 

Ha a felperes a keresetétől kizárólag a kereseti kérelme valamely önállóan elbírálható része 

tekintetében áll el, a bíróság az eljárást csak e rész tekintetében szünteti meg (nem kizárólag 

érdemi tárgyalási szakban). 

 

A Pp. 242. § (2) bekezdésében említett keresettől való elállásra és az eljárás részbeni 

megszüntetésére nemcsak az érdemi tárgyalási szakban kerülhet sor. 

 

 

VIII. ELTÉRŐ SZABÁLYOK JOGI KÉPVISELŐ NÉLKÜL ELJÁRÓ FÉLRE 

 

1. Jogi képviselővel történő eljárás választása [244. §] 

 

Ha a fél azokban a perekben, amelyekben a jogi képviselet nem kötelező, jogi képviselőt 

vesz igénybe, azt a jogi képviselővel történő eljárás választásának kell tekinteni és ennek 

időpontjától az eljárás jogerős befejezéséig a jogi képviseletet köteles fenntartani.  

 

A módosítások szövegpontosítást tartalmaznak arra tekintettel, hogy a bírósági szervezeti 

változásokkal összefüggő hatásköri változások miatt már nem kizárólag a járásbíróság, hanem 
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a törvényszék hatáskörébe is tartoznak olyan perek, így például a munkaügyi per, ahol a jogi 

képviselet nem kötelező. 

 

2. Beadványok benyújtása [246. §] 

 

• A fél a beadványát erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti. 

 

• A felperes a keresetet a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes 

bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra 

meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja, melyet a bíróság 

jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.  

 

• A fél a viszontkeresetet, a beszámítást és az ellenkérelmet tartalmazó nyilatkozatot a 

perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy 

az arra rendszeresített nyomtatványon rögzít. 

 

• Ha a szóbeli előadás alkalmával hiánypótlásra történő felhívásra került sor és a 

hiányok pótlását a fél elmulasztotta, azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.    

 

A Pp. 246. § (1) bekezdésének módosításával a Pp. Novella nem teszi kötelezővé a jogi képviselő 

nélkül eljáró fél számára, hogy a keresetlevelet, viszontkereset-levelet, a beszámítást tartalmazó 

iratot, valamint az írásbeli ellenkérelmet kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványon 

nyújtsa be; a módosítás ezt lehetőségként biztosítja a fél számára.  

 

Hangsúlyozandó, hogy az erre rendszeresített nyomtatványok továbbra is a fél 

rendelkezésére állnak, de azok használata nem kötelező. A (2)-(4) bekezdés módosításait a 

nyomtatványok használatának választhatóvá tétele indokolja. 

 

3. Beadványok tartalma [247. §] 

 

• A félnek a keresetlevélben, a viszontkereset-levélben, a beszámítást tartalmazó iratban 

és az írásbeli ellenkérelemben a kötelező tartalmi elemek közül nem kell feltüntetni a 

jogalapot és a jogi érvelést.  

 

• A félnek az érvényesíteni kívánt jogot és az anyagi jogi kifogást az annak alapjául 

szolgáló tények előadásával kell megjelölni.  

 

• A keresetlevél záró részében a per tárgyának az értékét, a bíróság hatáskörét és 

illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a bíróság joghatóságát – megalapozó 

adatokat akkor kell feltüntetni, ha azok a keresetlevél érdemi részében feltüntetett 

adatok alapján nem állapíthatóak meg. 

 

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a félnek az érvényesíteni kívánt jogot, illetve az 

anyagi jogi kifogást az annak alapjául szolgáló tények előadásával kell megjelölni, 

továbbá a keresetlevél záró részében a per tárgyának az értékét, illetve a bíróság 

hatáskörét és illetékességét - ha az ügyben külföldi elem van, a bíróság joghatóságát - 
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megalapozó adatokat akkor kell feltüntetni, ha azok a keresetlevél érdemi részében 

feltüntetett adatok alapján nem állapíthatóak meg.  

 

4. A beadványok hiányosságai [248. §] 

 

• A keresetlevél hiányossága esetén a hiánypótlásra felhívó végzésben a bíróságnak a 

keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie és a fél jogban 

járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiánypótlás módjáról.  

• Hiánypótlásra történő felhívás helyett a bíróság elrendelheti a fél személyes 

meghallgatását, ha a keresetlevél hiányainak pótlása érdekében azt célravezetőbbnek 

tartja.  

• Ha a felperes a hiányokat hiánypótlási felhívás ellenére az abban meghatározott 

határidőn belül nem pótolta, a bíróság a keresetlevelet visszautasítja.  

 

A módosítás a nyomtatványok használatának választhatóvá tételéhez igazítja a hiánypótlásra 

vonatkozó szabályokat, továbbá előírja a bíróság számára, hogy a beadvány valamennyi 

hiányát sorolja fel, a hiánypótlásra való felhívás szövegét pedig a fél jogban 

járatlanságához igazodó módon fogalmazza meg. 

 

 

IX. A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ PEREK 

 

1. Az eljárás megszüntetése [254. §] 

 

A fizetési meghagyásos eljárás mellőzése miatt az eljárás megszüntetésének a perfelvétel 

lezárása után nincs helye. 

 

A módosítás időbeli határt szab arra, ameddig a bíróság figyelembe veheti a fizetési 

meghagyásos eljárás mellőzését. Ennek értelmében a perfelvétel lezárását követően a 

bíróság hivatalból sem veheti figyelembe a fizetési meghagyásos eljárás hiányát, és erre 

hivatkozással az eljárást nem szüntetheti meg sem első-, sem másodfokon. 

 

2. A keresetet tartalmazó irat [257. §] 

 

Ha a felperes jogi képviselő nélkül jár el, a keresetet tartalmazó iratot erre rendszeresített 

nyomtatványon is előterjesztheti. 

 

A Pp. 246. §-ban foglalt beadványokhoz hasonlóan a módosítás nem teszi kötelezővé, hogy a 

jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetet tartalmazó iratot erre rendszeresített nyomtatványon 

terjessze elő, az a módosítás értelmében lehetőség a fél számára. 

 

3. A bíróság intézkedései a perré alakulást követően [258. §] 

 

• Jogi képviselő nélkül eljáró fél esetén a keresetet tartalmazó irat visszautasításának csak 

akkor van helye, ha a bíróság nyolcnapos határidővel – a mulasztás 

következményeire történő figyelmeztetés mellett – felhívta a felet a közjegyzői 

felhívás becsatolására, és az eredménytelenül eltelt. A végzés ellen a felperes külön 

fellebbezéssel élhet.  
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• A fellebbezést az alperesnek észrevételezésre nem kell megküldeni.  

• A bíróság a visszautasítás tényéről – a végzés jogerőre emelkedését követően – az 

alperest értesíti a keresetet tartalmazó irat megküldésével.  

 

A Pp. 258. §-ának módosítása a Pp. keresetet tartalmazó iratot visszautasító végzés 

kézbesítésével kapcsolatos szabályokat összhangba hozza a Pp. 177. §-ának módosításával. 

 

4. Az eljárás megszüntetése [259. §] 

 

• A 259. § (2) bekezdése részben hatályon kívül helyezésre kerül. (Hatályon kívül 

helyezett rendelkezés: „Akkor is megszünteti a bíróság az eljárást, ha a járásbíróság 

hatáskörébe tartozó perben jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetet tartalmazó 

iratot nem jogszabály szerinti nyomtatványon terjeszti elő, és a bíróság tizenöt napos 

határidőt meghatározó, a mulasztás következményére történő figyelmeztetés melletti 

hiánypótlási felhívásában megadott határidő eredménytelenül eltelt.”)  

 

A Pp. 259. §-ának módosítását a keresetet tartalmazó irat nyomtatványon történő 

előterjesztésének választhatóvá tétele indokolja. 

 

5. A perré alakult eljárás szabályai [262. §] 

 

• az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére vonatkozó határidő harminc nap, 

amelyet az alperes indokolt kérelmére a bíróság legfeljebb tizenöt nappal 

meghosszabbíthat.  

 

A módosítás lerövidíti a fizetési meghagyásos eljárásból perré fordult eljárásban az 

írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt. 

 

 

X. A BIZONYÍTÁS 

 

1. Jogsértő bizonyítási eszközök [269. § (7) bekezdés] 

 

• A jogsértő bizonyítási eszköz perben való felhasználása a fél büntetőjogi, 

szabálysértési, illetve polgári jogi felelősségét nem érinti.  

• Erre a bizonyító felet figyelmeztetni kell. 

 

A jogsértő bizonyítási eszközöket a bíróság csak kivételesen veheti figyelembe döntése 

meghozatalakor, és elsődlegesen csak akkor, ha az adott tény más módon nem 

bizonyítható. A jogsértő bizonyítási eszköz befogadása a felet nem mentesíti a jogsértő 

magatartással összefüggésben felmerült felelőssége alól, tehát a bizonyító félnek erre 

tekintettel is kell döntenie abban a kérdésben, hogy kéri-e a jogsértő bizonyítási eszköz perbeli 

befogadását. 

 

2. Bizonyítás indítványozása [275. §] 

 

• A bizonyítási indítványban a fél köteles megjelölni a bizonyítani kívánt tényt és a 

bizonyítási eszközt.  
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• Az okirat és a tárgyi bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátásakor a fél köteles 

megjelölni a bizonyítani kívánt tényt. 

 

A módosítás egyszerűsíti a bizonyítási indítvány tartalmát. Az indítványban csak a bizonyítani 

kívánt tényt és a bizonyítási eszközt kell feltüntetni. A bizonyítási indítványban a Pp. 267. 

§-ában nevesített bizonyítási mód feltüntetése szükségtelen, a bizonyítási eszköz és bizonyítási 

mód fogalmak közötti különbségtétel a törvény szövegében dogmatikai megfontolások miatt 

szükséges. 

 

A bizonyításra való alkalmasság indokolása is kikerült a bizonyítási indítvány kötelező 

tartalmi elemei közül. Ez nem azt jelenti, hogy a bizonyító fél ne indokolhatná meg 

indítványának bizonyításra való alkalmasságát, de ez számára nem jelent kötelezettséget. 

 

3. A kirendelt szakértő felmentése [310. § c) pont] 

 

A bíróság a kirendelt szakértőt a kirendelés alól hivatalból felmenti, ha 

• a szakvélemény előterjesztése előtt a fél a szakértő alkalmazására irányuló indítványát 

visszavonta vagy a bíróság a szakértői bizonyítás lefolytatatását mellőzte. 

 

A Pp. Novella pontosítást végez, a kirendelet szakértő felmentési okai közül kikerült a szakértői 

bizonyítás elrendelése mellőzésének azon esete, ha a szakértő már kirendelésre került, akkor a 

bizonyítás is szükségszerűen el lett rendelve, azt már nem lehetséges mellőzni. 

 

4. A szemle elrendelésének feltételei [328. §] 

 

A szemletárgy birtokosát a bíróság felhívja a szemle tárgyának bemutatására vagy a szemle 

foganatosításának lehetővé tételére, egyúttal tájékoztatja arról, hogy az emiatt felmerülő 

költségei megtérítését igényelheti. 

 

5. A szemle költségei [333. §] 

 

• A szemletárgy birtokosa a szemle foganatosítása során a szemletárgyban 

szükségszerűen bekövetkezett állagsérelem helyreállításával kapcsolatban 

felmerült költségei megtérítését is igényelheti a költségigény 

összegszerűségének egyidejű igazolásával.  

 

• A szemletárgy birtokosának személyéhez kapcsolódó költségigényéről a bíróság a 

tanú költségtérítésére vonatkozó szabályok szerint határoz. 

 

A módosítás pontosítja a szemle költségeivel kapcsolatos rendelkezéseket úgy, hogy a szemle 

foganatosítása során a szemletárgyban bekövetkezett szükségszerű állagsérelem 

helyreállításával kapcsolatban a szemletárgy birtokosa nem kártérítési igénnyel léphet 

fel, ami jogellenes károkozást és elbírálása tekintetében külön eljárást feltételez, hanem a 

jogszerűen okozott állagsérelemmel kapcsolatban felmerült költségei megtérítését 

kérheti, ha igazolja azok összegszerűségét.  
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A szemletárgy birtokosának személyéhez kapcsolódó költségigényéről (például útiköltség, 

költségtérítés a munkából kiesett időre) a bíróság a tanúk költségtérítésére vonatkozó 

szabályok szerint határoz. 

 

5. Az előzetes bizonyítás iránti kérelem [336. §] 

 

Az előzetes bizonyítás elrendelésére irányuló kérelemben meg kell jelölni: 

• a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítási eszközöket, valamint 

szemle esetén a bizonyítási módot. 

 

 

XI. A HATÁROZATOK 

 

1. Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatok [362. § (1) bekezdés c) pont] 

 

Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak kell nyilvánítani: 

• a nem pénzbeli marasztalást tartalmazó ítéletet, ha a felperesnek a végrehajtás 

elhalasztásából aránytalanul súlyos vagy nehezen megállapítható hátránya származna, 

és ha a felperes megfelelő biztosítékot nyújt, kivéve, ha ez utóbbit a marasztalás 

jellegére tekintettel a bíróság mellőzi. 

 

A módosítás kiegészíti a Pp. 362. § (1) bekezdés e) pontját olyan fordulattal, amely a nem 

pénzbeli marasztalás iránti azon perekben is kötelezővé teszi az előzetes 

végrehajthatóság elrendelését, ahol a félnek a végrehajtás elhalasztásából nem kára, 

hanem egyéb, nem pénzben kifejezhető hátránya származna. Ilyen helyzet gyakran fordul 

elő például szülői felügyelettel kapcsolatos perekben, amikor a bíróság a per folyamán 

ideiglenes intézkedést rendelt el, de azzal ellentétes tartalmú döntést hoz az ítéletében, amely 

a fellebbezés folytán nem emelkedik jogerőre, azonban a per folyamán elrendelt, azzal 

ellentétes tartalmú ideiglenes intézkedés már nem rendezi például a kiskorú gyermek sorsát.  

 

 

XII. PERORVOSLATOK ÉS AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSOK 

 

1. Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel kapcsolatos intézkedései [366. § (2) bekezdés] 

 

• A fellebbezés érdemi vizsgálatra való alkalmassága szempontjából nem 

vizsgálható a fellebbezésben előadott azon kérelem, állítás, illetve érvelés, amelynek 

értékelése az ügy érdemére tartozik. 

 

A Pp. 366. § (2) bekezdésének kiegészítése - igazodva az elsőfokú eljárás szabályaihoz - olyan 

tartalommal módosul, amely nem teszi lehetővé a fellebbezés érdemi vizsgálatra való 

alkalmassága szempontjából olyan tartalmi elemek vizsgálatát, amelyek értékelése az 

ügy érdemére tartozik, kizárva ezzel a fellebbezésnek például a fellebbezés 

következetlenségére hivatkozással történő visszautasítását. 

 

2. A másodfokú bíróság felülbírálati jogköre [369. § (4) bekezdés] 
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A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének, illetve eljárásának az anyagi pervezetéssel 

összefüggő részét csak az anyagi jogi felülbírálat részeként vizsgálhatja és minősítheti,  

• egyúttal köteles elvégezni a saját anyagi jogi álláspontja szerint helyes anyagi 

pervezetést és az ezzel összefüggő intézkedéseket megtenni. 

 

A módosítás a szövegezést egyszerűsíti, azonban az valós tartalmi változtatást nem 

eredményez. 

 

3. A fellebbezés tartalma [371. § (1) bekezdés d) pont] 

 

A fellebbezésben - a beadványra vonatkozó alaki kellékek mellett - fel kell tüntetni: 

• határozott kérelmet arra, hogy az elsőfokú ítélet kifogásolt rendelkezését vagy részét a 

másodfokú bíróság mennyiben és milyen okból változtassa meg, vagy helyezze 

hatályon kívül 

• azt az anyagi, illetve eljárási jogszabálysértést, amelyre a fellebbező a fellebbezését 

alapítja, kivéve, ha a felülbírálati jogkör gyakorlásának nem feltétele a jogszabálysértés 

(jogszabályhely megjelölése nem szükséges) 

• A 371. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül. (Azaz a másodfokú 

bíróságtól gyakorolni kért felülbírálati jogkört, az alapul szolgáló indokok kifejtésével 

nem kell feltüntetni.) 

 

A Pp. 371. § (1) bekezdés b) pontját, c) pontját, valamint d) pontját érintő módosítások a 

fellebbezés tartalmát pontosítják, egyszerűsítik, ami összhangban áll az elsőfokú eljárás 

beadványai tartalmának egyszerűsítését célzó módosításokkal is.  

 

A Pp. 371. § (1) bekezdésének módosításával a fellebbezésben elegendő megjelölni, hogy 

az elsőfokú ítélet kifogásolt rendelkezését vagy részét a másodfokú bíróság mennyiben 

és milyen okból változtassa meg, vagy helyezze hatályon kívül, továbbá meg kell jelölni 

azt az anyagi, illetve eljárási jogszabálysértést, amelyre a fellebbező a fellebbezését 

alapítja. 

 

4. A kereset- és ellenkérelem-változtatás [373. § (2)-(3) bekezdés] 

 

• A fellebbezésben új tény állítására akkor kerülhet sor, ha az új tény a fél önhibáján 

kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztését 

követően jutott a fellebbező fél tudomására vagy következett be, feltéve, hogy az 

elbírálás esetén rá nézve kedvezőbb ítéletet eredményezhetett volna. 

• Kereset- és ellenkérelem- változtatásnak akkor van helye, ha az az új ténnyel áll 

közvetlen okozati összefüggésben.  

• A fél akkor terjeszthet elő új bizonyítási indítványt, illetve bocsáthat rendelkezésre 

további bizonyítási eszközt, ha az az új tény bizonyítására, vagy a keresete, 

ellenkérelme alapjául korábban hivatkozott tény bizonyítására szolgál, feltéve, hogy az 

önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás 

berekesztését követően jutott a tudomására vagy keletkezett. 

 

A Pp. 373. §-ának módosítását a kereset- és ellenkérelem-változtatás fogalmának Pp. Novella 

szerinti változása indokolta. A másodfokú eljárásban már nem alkalmazható a 214. § új 

tényállítás fogalma, tekintettel arra, hogy a fellebbezésben már csak olyan új tény előadása 
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lehetséges, amely az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztését 

követően jutott a fél tudomására vagy akkor következett be, és a felet önhiba nem terheli 

a tényállítás korábbi megtételének hiánya miatt.  

 

A módosítás valós tartalmi változtatást nem eredményez a másodfokú eljárásban főszabály 

szerint kizárt kereset- és ellenkérelem-változatás tekintetében, arra továbbra is a korábban 

önhibán kívül elő nem adott új tény szolgálhat. 

 

 

 

 

 

5. A fellebbezés és csatlakozó fellebbezés megváltoztatása [375. §] 

 

A fél a fellebbezést, illetve a csatlakozó fellebbezést a másodfokú határozat meghozataláig 

vagy tárgyalás tartása esetén a másodfokú tárgyalás berekesztéséig akkor változtathatja 

meg,  

➢ ha az a másodfokú bíróság által a fél tudomására hozottak alapján megengedett 

➢  engedélyezett kereset-, illetve ellenkérelem-változtatás, 373. § (2) bekezdés szerinti 

új tény állítása, valamint beszámítás folytán szükséges. 

 

A módosítás szövegpontosító kiegészítést tartalmaz a Pp. 373. § (2) bekezdése szerinti új tény 

állításának szabályozásával összefüggésben. 

 

6. A fellebbezés előterjesztése és tartalma [388. §] 

 

Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, a fellebbezést az elsőfokú bíróságon, a bíróság elnöke által 

jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is 

előadhatja, és a fellebbezésben a fellebbezés alapjául szolgáló jogszabálysértés 

feltüntetéseként elegendő, 

➢ ha a fellebbező megjelöli, hogy az elsőfokú eljárás mely részét tartja 

jogszabálysértőnek vagy az elsőfokú ítélet mely jogát vagy jogos érdekét sérti. 

 

A nem jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezés alapjául szolgáló jogszabálysértés 

megjelölésekor elegendő, ha feltünteti, hogy az eljárás mely része jogszabálysértő vagy 

az elsőfokú ítélet mely jogát vagy jogos érdekét sérti. 

 

7. A felülvizsgálatból kizárt határozatok [407. §] 

 

Nincs helye felülvizsgálatnak: 

• a jogerős ítéletnek a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett 

költség megfizetésére, a teljesítési határidőre, a részletfizetésre vonatkozó 

rendelkezései ellen vagy a jogerős ítéletnek csupán az indokolása ellen. 

 

A Pp. Novella szűkíti azokat az eseteket, amikor nincs hely felülvizsgálatnak. A jogerős ítéletnek 

kizárólag a kamatfizetésre vagy perköltségre vonatkozó része is felülvizsgálattal támadhatóvá 

válik. 
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XIII. SZEMÉLYI ÁLLAPOTOT ÉRINTŐ PEREK 

 

Személyi állapotot érintő per: 

• a gondnoksági per 

• a házassági per  

• a származási per 

• a szülői felügyelettel kapcsolatos és kapcsolattartási per 

• az örökbefogadás felbontásával kapcsolatos per 

 

A Pp. Novella a fogalmat bővíti a kapcsolattartási perekkel. 

 

1. Perindítás [431. §] 

 

• A 431. § (5) bekezdés hatályon kívül helyezésre került. (Hatályon kívül helyezett 

rendelkezés: „A gyámhatóság által indított perben, vagy amelyet a gyámhatóság ellen 

indítanak, a gyámhatóság a jogi képviselő nélkül eljáró fél számára rendszeresített 

nyomtatványok használatára nem köteles.”) 

 

2. Perfelvétel [432. §] 

 

• Ha a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a bíróság – a felperes értesítése mellett – a 

keresetlevél alperes részére történő kézbesítésével egyidejűleg felhívja az alperest, 

hogy a keresetlevél kézbesítésétől számított harminc napon belül terjessze elő az 

írásbeli ellenkérelmét, egyidejűleg kitűzi a perfelvételi tárgyalás határnapját. Az 

alperes indokolt kérelmére a bíróság az írásbeli ellenkérelem benyújtására előírt 

határidőt legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.  

 

• A bíróság a perfelvételi tárgyalás határnapját úgy állapítja meg, hogy az 

előterjesztendő ellenkérelem, és esetleges viszontkereset a kitűzött határnap 

előtt a többi félnek kézbesíthető legyen.  

 

• A jogi képviselő nélkül eljáró fél az ellenkérelmét – az írásbeli ellenkérelemre 

vonatkozó szabályoknak megfelelő tartalommal – szóban is előterjesztheti a 

perfelvételi tárgyaláson. Erről a bíróság az alperest a kereset közlésével egyidejűleg 

tájékoztatja. 

 

A Pp. 432. § (2) bekezdésének módosítása kizárólag a személyi állapotot érintő perekben 

bevezet egy új perfelvételi útvonalat, amely lehetővé teszi, hogy a bíróság a kereset 

közlésével egyidejűleg - be nem várva az ellenkérelem beérkezését - kitűzze a perfelvételi 

tárgyalás határnapját.  

 

A Pp. 432. § (4) bekezdésének módosítása lehetővé teszi, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró 

fél az ellenkérelmét szóban is előterjeszthesse a perfelvételi tárgyaláson, ami érdemi 

segítséget jelenthet a laikus fél számára. 

 

3. Érdemi tárgyalás és bizonyítás [434. §] 
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• A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően előadott, új tényállítással 

közvetlen okozati összefüggésben álló kereset-, illetve ellenkérelem-

változtatáshoz nem kell a bíróság engedélye.  

 

• Utólagos bizonyításnak ezzel összefüggésben is helye van.  

 

• A perben magánszakértői bizonyításnak nincs helye.  

 

• Előzetes bizonyításnak – különösen a kiskorú gyermek érdekében – a 334. §-ban 

meghatározott előfeltételek hiányában is helye van.  

 

• A per elbírálása során a bíróságnak fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

gyermek veszélyeztetettségének jogszabály szerinti fennállása esetén haladéktalanul 

jelzéssel éljen a gyermekek védelmét biztosító szervek felé. 

 

A Pp. 434. § (1) bekezdésében foglalt szabály egyszerűsíti a kereset- és ellenkérelem-

változtatást azzal, hogy ahhoz az érdemi tárgyalási szakban sem kell a bíróság engedélyét 

kérni. Hangsúlyozandó, hogy a perfelvétel lezárását követő új tényállítások előadására a 

Pp. 214. §-ában foglalt feltételrendszer vonatkozik. A módosítás ehhez kapcsolódóan 

kimondja az utólagos bizonyítás lehetőségét. 

 

A Pp. 434. § (5) bekezdése kizárja a személyi állapotot érintő perekben a magánszakértői 

bizonyítást.  

 

A Pp. 434. § (6) bekezdésében foglalt módosítás szerinti szabály az eljárások további 

rugalmasabbá tételét célozza az előzetes bizonyítás lehetővé tételével. 

 

A Pp. 434. § (7) bekezdése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17. §-a szerinti gyermekvédelmi jelzőrendszer erősítése 

érdekében előírja a bíróság számára, hogy ha a per során a gyermek veszélyeztetettségét, 

elhanyagolását, bántalmazását vagy más veszélyeztető ok fennállását tapasztalja, 

haladéktalanul jelzéssel éljen a gyermekek védelmét biztosító szervek felé.  

 

4. Gondnoksági perek [443. § (2) bekezdés, 444. § (2) és (3) bekezdés, 449. § (5) bekezdés] 

 

• A 440. § hatályon kívül helyezésre kerül. (Hatályon kívül helyezett rendelkezés: „Az 

alperes ellenkérelmét szóban is előterjesztheti, legkésőbb a perfelvételi tárgyaláson.”) 

 

• Ha a személyes megjelenésre idézett alperes a tárgyaláson nem jelent meg, a bíróság 

elrendelheti az elővezetését, egyéb kényszerítő eszköz alkalmazásának azonban nincs 

helye.  

 

• Ha a gyámhatóság vagy a bíróság az alperes részére ideiglenes gondnokot 

rendelt, az ideiglenes gondnok köteles gondoskodni az alperes tárgyaláson 

történő megjelenéséről. A bíróság az ideiglenes gondnokot írásban értesíti a 

tárgyalás helyéről és időpontjáról. Ha az alperes az ideiglenes gondnok 
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közreműködése ellenére sem jelenik meg a tárgyaláson, az ideiglenes gondnok 

ezt közli a bírósággal, amely elrendelheti az alperes elővezetését. 

 

• Ha az alperes a szakértői vizsgálaton ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg, 

a bíróság – a szakértőnek az elővezetés helyére és időpontjára is kiterjedő javaslatát 

figyelembe véve – elrendelheti az alperesnek a szakértői vizsgálatra történő 

elővezetését.  

 

• Ha a gyámhatóság vagy a bíróság az alperes részére ideiglenes gondnokot 

rendelt, az ideiglenes gondnok köteles gondoskodni az alperes szakértői 

vizsgálaton történő megjelenéséről. A szakértő az ideiglenes gondnokot írásban 

értesíti a szakértői vizsgálat helyéről és időpontjáról. Ha az alperes az ideiglenes 

gondnok közreműködése ellenére sem jelenik meg a szakértői vizsgálaton, az 

ideiglenes gondnok ezt közli a bírósággal, amely elrendelheti az alperes 

elővezetését. 

 

• Ha az alperes a gondnokság alá helyezés iránt indított per jogerős befejezése előtt 

meghal, a bíróság az eljárást megszünteti és a perben esetleg már hozott ítéletet 

hatályon kívül helyezi. 

 

• A gondnok köteles gondoskodni a gondnokság alá helyezett személy tárgyaláson, 

illetve szakértői vizsgálaton történő megjelenéséről.  

 

• A bíróság a gondnokot írásban értesíti a tárgyalás helyéről és időpontjáról, a szakértő 

pedig a szakértői vizsgálat helyéről és időpontjáról.  

 

• Ha a gondnokság alá helyezett személy a gondnok közreműködése ellenére sem 

jelenik meg a tárgyaláson vagy a szakértői vizsgálaton, a gondnok ezt közli a 

bírósággal, amely elrendelheti a gondnokság alá helyezett személy elővezetését. 

 

Ha az alperes számára már kirendeltek ideiglenes gondnokot, akkor ő biztosítani tudja, hogy a 

gondnokság alá helyezendő személy megjelenjen a tárgyaláson, ami szükségtelenné teszi az 

elővezetését. Ennek érdekében a bíróságnak értesítenie kell az ideiglenes gondnokot a 

tárgyalás helyéről, idejéről. A bíróság kivételesen és csak abban az esetben rendelheti el az 

alperes elővezetését, ha az alperes az ideiglenes gondnok közreműködése ellenére sem 

hajlandó megjelenni a tárgyaláson. Az elővezetés azonban ekkor is csak lehetőség a bíróság 

számára, mert pl. helyszíni tárgyalás tartásával az alperessel szembeni kényszerintézkedés 

alkalmazása elkerülhető. 

 

A módosítás akkor teszi lehetővé az alperesnek a szakértői vizsgálatra történő 

elővezetését, ha azon az alperes ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg. Ha azonban 

az alperes számára már ideiglenes gondnokot rendeltek, akkor az ideiglenes gondnok 

köteles gondoskodni az alperes szakértői vizsgálaton történő megjelenéséről. Ennek 

érdekében a szakértőnek értesítenie kell az ideiglenes gondnokot a szakértői vizsgálat helyéről, 

idejéről. A bíróság csak abban az esetben rendelheti el az alperes elővezetését, ha a szakértői 

vizsgálaton az alperes az ideiglenes gondnok közreműködése ellenére sem jelent meg. Az 

elővezetés azonban ekkor is csak lehetőség a bíróság számára, mert pl. szakértői vizsgálatra 
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a vizsgált személy lakóhelyén vagy tartózkodási helyén is sor kerülhet, mellyel elkerülhető az 

alperessel szembeni kényszerintézkedés alkalmazása. 

 

A Pp. 444. § (3) bekezdéssel történő kiegészítése a szabályozás egyértelművé tételét célozza 

az alperesnek a per folyamán bekövetkező halála esetén. 

 

5. Házassági perek [455. §, 457. §] 

 

A keresetlevélnek - a 170. §-ban meghatározottakon túl - tartalmaznia kell: 

• a házasság megkötésére és a házasságból származó, életben levő gyermekek 

születésére vonatkozó adatokat, 

• azokat az adatokat, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható, 

• az életközösség fennállásának időtartamát annak kezdő és befejező időpontjának 

megjelölésével, kivéve, ha azt a házassági vagyonjogi per bírósága az eljárást befejező 

érdemi határozatában vagy közbenső ítéletében már megállapította. 

 

A keresetlevélhez – a 171. §-ban meghatározottakon túl – csatolni kell:  

• az adatokat igazoló okiratokat, 

• a házassági vagyonjogi perben eljáró bíróság határozatát, ha az az életközösség 

időtartamát korábban már megállapította. 

 

Ha a felperes a házasság felbontását a Ptk. 4:21. § (2) és (3) bekezdése alapján kéri, a 

keresetlevélhez csatolni kell: 

• a Ptk. 4:21. § (3) bekezdésében meghatározott valamennyi kérdésben a felek közös 

álláspontját tartalmazó megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már 

rendelkezésre áll.  

• Ennek hiányában a felperes köteles a Ptk. 4:21. § (3) bekezdésében 

meghatározott valamennyi kérdésben nyilatkozatot tenni, amelyre e törvénynek 

a keresethalmazatra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók. 

 

Ha a felperes a házasság felbontását a Ptk. 4:21. § (2) és (3) bekezdése alapján kéri: 

• az alperes köteles ellenkérelmet előterjeszteni írásban vagy a 432. § (4) bekezdése 

szerint szóban a perfelvételi tárgyaláson. 

 

A bíróság a perben – különösen a kiskorú gyermek érdekében – erre irányuló kérelem 

hiányában is határozhat ideiglenes intézkedéssel különösen  

• a szülői felügyelet gyakorlása kérdésében. 

 

A bíróságnak a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítéletében - szükség esetén erre 

irányuló kereseti kérelem hiányában is - határoznia kell: 

• a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése  

• a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése  

• a kapcsolattartás  

• a közös kiskorú gyermek tartása felől. 

 

Az életközösség fennállása időtartamának megállapítása tekintetében a perfelvétel 

részlegesen lezárható és közbenső ítélet hozható. 
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A módosítás kibővíti a házassági perben a keresetlevél speciális tartalmi elemeire vonatkozó 

rendelkezést az életközösség időtartamának megjelölésére vonatkozó kötelezettséggel, 

tekintettel arra, hogy arról a bíróságnak a Pp. 459. § (2) bekezdése szerint rendelkeznie kell. Ha 

az életközösség időtartamát a házassági vagyonjogi per bírósága az eljárást befejező 

érdemi határozatában vagy közbenső ítéletében korábban már megállapította, a 

módosítás előírja az erről rendelkező határozatnak a keresetlevélhez történő csatolását. 

 

A Pp. 455. § (5) bekezdésének kiegészítése előírja, hogy amennyiben a felperes a házasság 

felbontását a Ptk. 4:21. § (2) és (3) bekezdése szerint közös megegyezéssel kéri, de a feleknek 

a Ptk. 4:21. § (3) bekezdésében meghatározott járulékos kérdésekben még nem véglegesedett 

az álláspontja, és nem jött létre közöttük megállapodás, a felperes a Ptk. 4:21. § (3) 

bekezdésében meghatározott járulékos kérdésekben köteles nyilatkozatot tenni. Ez a 

felperesi nyilatkozat nem minősül kereset előterjesztésének a Ptk. 4:21. § (3) bekezdés 

szerinti kérdésekben, így az nem is eredményez keresethalmazatot.  

 

A módosítás a házassági perben hivatalból elrendelhető ideiglenes intézkedés esetében 

kiemeli a kiskorú gyermek érdekét, mint az intézkedés elrendelésére alapot adó feltételt, 

és kiszélesíti a szülői felügyelettel kapcsolatos kérdésben elrendelhető ideiglenes 

intézkedéseket. 

 

6. Származási perek [465. §, 470. § (5) bekezdés] 

 

• A bíróság soron kívül jár el az apaság, illetve az anyaság megállapítása iránt indított 

perben, ha a per során hivatalos tudomást szerez a gyermek 

örökbefogadhatóságának tényéről, illetve arról, hogy a gyermek örökbefogadhatóvá 

nyilvánítása vagy örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás is folyamatban van.  

• A bíróság az ezzel kapcsolatos adatok közlése érdekében a gyermekek és az ifjúság 

védelméért felelős minisztert megkeresi.  

 

A soron kívüli perben  

• az ellenkérelem, illetve a viszontkereset előterjesztésére vonatkozó határidő 

tizenöt nap, amely nem hosszabbítható meg,  

• a tárgyalási időköz nyolc nap, 

• a tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő egy hónap. 

 

A bíróságnak az apaság megállapítása iránt indított perben hozott ítéletében – szükség 

esetén erre irányuló kereseti kérelem hiányában is – határoznia kell a kiskorú gyermek 

tartása felől. 

 

7. Szülői felügyelettel kapcsolatos perek [476. §, 477. §, 480. §, 481. § (3) bekezdés, 483. 

§ (2) bekezdés, 485. §] 

 

• Új elnevezés: szülői felügyelettel kapcsolatos és kapcsolattartási perek 

 

Kapcsolattartási per: 

• a kapcsolattartás szabályozása 
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• a kapcsolattartás megváltoztatása  

• a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránt indított per 

 

A kapcsolattartás szabályozása, a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránti 

kereset önállóan nem, kizárólag házassági perben vagy szülői felügyelet gyakorlásának 

rendezése iránt indított perben terjeszthető elő.  

 

• A kapcsolattartás megváltoztatása iránti peren a Ptk. 4:181. § (4) bekezdése 

szerinti pert kell érteni.  

 

A kapcsolattartási perre a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per 

szabályai az irányadóak.  

 

Kapcsolattartás megváltoztatása iránti kereset a gyermek tartása iránt indított keresettel nem 

kapcsolható össze. 

 

A Pp. Novella a személyi állapotot érintő perek körét kiegészíti a kapcsolattartási perekkel, 

amelyeket - a szoros kapcsolódás miatt - a szülői felügyelettel kapcsolatos perekkel közös 

fejezetben helyez el, és amely perekre a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított 

per szabályait rendeli alkalmazni. 

 

A módosítás nevesíti, hogy kapcsolattartási peren a kapcsolattartás szabályozása, a 

kapcsolattartás megváltoztatása, valamint a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása 

iránt indított pert kell érteni. 

 

A kapcsolattartás szabályozása, a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránti 

kereset önállóan nem, hanem kizárólag a házassági vagy szülői felügyelettel kapcsolatos 

perben terjeszthető elő, ahogy arra a Pp. 455. § és 476. §-ai lehetőséget teremtenek. Ha nincs 

folyamatban házassági vagy szülői felügyelettel kapcsolatos per, akkor a kapcsolattartás 

szabályozása, a kapcsolattartási jog megvonása vagy korlátozása a gyámhatóság 

hatáskörébe tartozik. 

 

A bíróság a perben – különösen a kiskorú gyermek érdekében – erre irányuló kérelem 

hiányában is határozhat ideiglenes intézkedéssel különösen  

• a kiskorú gyermek tartása és tartózkodási helyének valamelyik szülőnél vagy harmadik 

személynél történő kijelölése, 

• a szülői felügyelet gyakorlása, 

• a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás  

tárgyában. 

 

A házassági pereken kívül más személyi állapottal kapcsolatos perben is indokolt - a Pp. 434. 

§-ában adott általános felhatalmazás mellett is - olyan esetkörök példálózó nevesítése, amikor 

szükségessé válhat a kiskorú gyermek érdekében ideiglenes intézkedés elrendelése. 

 

A bíróság az indítványozott bizonyítást mellőzi és hivatalból rendel el bizonyítást: 

• a bizonyító fél által indítványozott bizonyítás nyilvánvalóan ellentétes a kiskorú 

gyermek érdekével. 
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• a bíróság a kiskorú gyermek érdekében a félként eljáró szülőt és a kiskorú 

gyermeket klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyermek szakpszichológus 

szakértői vizsgálaton való részvételre kötelezheti.  

 

• Ha a vizsgálatra kötelezett szülő a kijelölt szakértőnél nem jelenik meg, vagy a kiskorú 

gyermek törvényes képviselőjeként a gyermek vizsgálaton való részvételét nem 

biztosítja, a bíróság a közreműködőkkel szembeni kényszerítő eszközök közül az 

okozott költségek megtérítésére kötelezheti, illetve pénzbírsággal sújthatja.  

 

A Pp. 477. § (1) bekezdéssel történő kiegészítése azt célozza, hogy amennyiben a bíróság azt 

tapasztalja, hogy a fél által indítványozott bizonyítás nem a kiskorú gyermek érdekeit szolgálja 

vagy azzal éppen ellentétes, mert például az ellenérdekű szülő lejáratását célozza, mellőzze az 

indítványozott bizonyítást, és éljen a hivatalbóli bizonyítás lehetőségével.  

 

Minden olyan esetben, ami a kiskorú gyermek érdekeit szolgálja, a bíróság erre történő 

hivatkozással kötelezheti a félként eljáró szülőt és a kiskorú gyermeket a klinikai és 

mentálhigiénia felnőtt és gyermek szakpszichológus szakértői vizsgálaton való részvételre. A 

módosítás ennek elmulasztása esetén a származási perekben alkalmazotthoz hasonló 

jogkövetkezmények alkalmazását helyezi kilátásba. 

 

A bíróságnak a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben hozott 

ítéletében – szükség esetén erre irányuló kereseti kérelem hiányában is – határoznia kell: 

• a szülői felügyelet gyakorlásának módja,  

• a kapcsolattartás, 

• a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése és  

• a kiskorú gyermek tartása 

felől. 

 

A módosítás a Pp. 477. § (4) bekezdésében a Pp. 459. § (1) bekezdésében foglalt szabályhoz 

hasonló rendelkezést vezet be, amikor lehetővé teszi, hogy a bíróság szükség esetén erre 

irányuló kereseti kérelem hiányában is határozhasson egyes kérdésekben a szülői 

felügyelettel kapcsolatos perben. 

 

A gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt indított perben a kereset 

kizárólag: 

• ugyanazon szülő más gyermekének harmadik személynél történő elhelyezése, 

• a szülői felügyeleti jog megszüntetése, 

• a kapcsolattartás rendezése és 

• a gyermek tartása 

iránti keresettel kapcsolható össze.  

 

A gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt indított perben a bíróság – 

különösen a kiskorú gyermek érdekében – erre irányuló kérelem hiányában is határozhat 

ideiglenes intézkedéssel különösen  

• a kiskorú gyermek tartása és tartózkodási helyének harmadik személynél történő 

kijelölése. 
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• a gyermek súlyos veszélyeztetése esetén a szülői felügyeleti jog korlátozása vagy 

megszüntetése és 

• a kapcsolattartás 

kérdésében. 

 

A bíróságnak a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt indított perben 

hozott ítéletében – szükség esetén erre irányuló kereseti kérelem hiányában is – határoznia 

kell a szülői felügyeleti jog megszüntetése, a kapcsolattartás, valamint a kiskorú gyermek 

tartása felől. 

 

A szülői felügyeleti jog visszaállítása iránti kereset kizárólag az ugyanazon szülő más 

gyermeke feletti szülői felügyeleti jog visszaállítása iránti keresettel kapcsolható össze. 

 

A szülői felügyeleti jog visszaállítása iránti perben a bíróság – különösen a kiskorú gyermek 

érdekében – erre irányuló kérelem hiányában is határozhat ideiglenes intézkedéssel 

különösen: 

• a kiskorú gyermek tartása és tartózkodási helyének harmadik személynél történő 

kijelölése  

• a szülői felügyelet gyakorlása 

• a gyermek súlyos veszélyeztetése esetén a szülői felügyeleti jog megszüntetése és 

• a kapcsolattartás 

kérdésében. 

 

A szülői felügyelet megszüntetése iránt indított perben hozott ítéletében a bíróságnak 

szükség esetén – erre irányuló kereseti kérelem hiányában is – határoznia kell: 

• ugyanazon szülő más gyermeke feletti szülői felügyelet megszüntetése,  

• a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, 

• a kapcsolattartás, 

• a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése és 

• a kiskorú gyermek tartása 

felől. 

 

Az örökbefogadhatóvá nyilvánított gyermekeknél gyakori, hogy a gyermek apja ismeretlen 

személy, vagyis a gyermek vérszerinti apai státusza betöltetlen. Ezekben az esetekben 

előfordulhat, hogy a gyermek apja az örökbefogadási eljárás megindulása után indít apasági 

pert vagy tesz a gyermekre nézve apai elismerő nyilatkozatot, figyelemmel arra, hogy korábban 

esetleg nem is tudott gyermeke létezéséről.  

 

A Pp. 465. §-ának kiegészítése szerint az apaság, illetve az anyaság megállapítása iránti perben 

a bíróság soron kívül jár el, amennyiben a bíróság hivatalos tudomást szerez arról, hogy 

a per folyamatban léte alatt a gyermek örökbefogadása iránt is eljárás van folyamatban.  

 

Ezekről az eljárásokról való tudomásszerzés érdekében a bíróság hivatalból megkeresi a 

gyermekek és ifjúság védelméért felelős minisztert, mint a 235/1997. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 11/D. §-a szerinti országos örökbefogadást elősegítő szervet. A módosítás szerinti 

esetekben a Javaslat a soron kívüli eljárásra tekintettel az általános előírásoknál rövidebb 
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időtartamot határoz meg az ellenkérelem, illetve a viszontkereset előterjesztésére, a tárgyalási 

időközre, illetve a tárgyalás kitűzésére. 

 

Az (5) bekezdés szerint a házassági pereken kívül más személyi állapottal kapcsolatos perben 

is szükséges a Pp. 459. § (1) bekezdésében foglalt szabályhoz hasonló rendelkezés bevezetése, 

amely lehetővé teszi, hogy a bíróság szükség esetén erre irányuló kereseti kérelem 

hiányában is határozhasson az apaság megállapítása iránti perben a kiskorú gyermek 

tartása felől. 

 

8. A kiskorú gyermek tartása iránti perek 

 

A 491. § (1) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül. (Hatályon kívül helyeztt rendelkezés: 

„A pert a különélő szülők bármelyike megindíthatja a másik szülő ellen.”). 

 

9. Sajtó-helyreigazítás iránti és a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog érvényesítése 

iránt indított perek [495.§ (1) bekezdés, 502. §] 

 

A helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott 

közlemény közzétételétől számított harminc napon belül írásban kérheti a sajtószervtől. 

➢ A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyreigazítás iránti kérelmet 

legkésőbb e határidő utolsó napján a sajtószerv címére ajánlott küldeményként 

postára adták. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.  

 

A sajtópert megelőző, sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárás megindításának határidejével 

kapcsolatos szabályozás módosítása szerint megtartottnak kell tekinteni a helyreigazító 

közlemény közzétételének kezdeményezésére előírt harminc napos határidőt, ha a 

helyreigazítás iránti kérelmet a sajtószerv címére legkésőbb a határidő utolsó napján 

postára adták.  

 

Akiről hozzájárulása nélkül képmás, illetve hangfelvétel készül, a készítésről történt 

tudomásszerzéstől, valamint akiről a hozzájárulásával vagy hozzájárulása nélkül készült 

képmás, illetve hangfelvétel a hozzájárulása nélkül kerül felhasználásra, a felhasználásról 

történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül írásban – napokban megadott 

határidővel – kérheti a készítőtől, illetve a felhasználótól  

➢ a jogsértés abbahagyását, 

➢ azt, hogy adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő 

nyilvánosságot, 

➢ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a 

jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való 

megfosztását. 

 

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a sérelem orvoslása iránti kérelmet legkésőbb 

a határidő utolsó napján a készítő, illetve a felhasználó címére ajánlott küldeményként postára 

adták. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. 

 

A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított perrel összefüggésben 

a megelőző eljárás kezdeményezésére vonatkozó határidővel kapcsolatos szabályok 
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módosítása célja az, hogy a sérelmet szenvedett személy érvényt tudjon szerezni igényének 

akkor is, ha csak a határidő lejártát közvetlenül megelőzően szerez tudomást a jogsértésről.  

 

10. Munkaügyi perek [513. § (5) bekezdés] 

 

Alperesi pertársaság esetén, ha a munkáltató felperes valamennyi alperessel szemben 

kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényt érvényesít, a per az alperesek bármelyikére 

illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen megindítható. 

 

A Pp. munkáltatói igényérvényesítéssel kapcsolatos kizárólagos illetékességi szabályának 

kiegészítésére azért kerül sor, hogy az együttes perlés lehetősége megvalósulhasson 

azokban az esetekben (például munkavállalók közös károkozása), amikor kötelezetti 

pozícióban többalanyúság áll fenn. 

 

Ha a felperes az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján kártérítésként elmaradt jövedelem iránti igényt 

érvényesít:  

• a keresetlevélben – a 170. §-ban meghatározottakon túl – fel kell tüntetni az elmaradt 

jövedelem tételeit jogcímenként, összegszerűen. 

 

Ha a felperes az igényét az Mt. 82. § (1) bekezdésére vagy az Mt. 83. § (3) bekezdésére 

alapította, a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően keletkezett kár vagy elmaradt 

munkabér, egyéb járandóság érvényesítése esetén – keresetváltoztatás engedélyezése iránti 

kérelem előterjesztése nélkül: 

• a kereseti követelésének összegét felemelheti a követelésnek a per folyamán 

esedékessé váló részleteire a tárgyalás berekesztéséig.  

• Az elsőfokú tárgyalás berekesztését követően esedékessé vált követelés a 

fellebbezésben, míg a fellebbezés előterjesztését követően esedékessé vált 

követelés a másodfokú eljárásban érvényesíthető. 

• A fél a felemelt követelés tekintetében utólagos bizonyítással élhet. 

 

A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése iránti perben hozott ítélet 

anyagi jogerőhatása nem gátolja a jogerős ítélettel elbírált kárigényt meghaladó, utóbb 

esedékessé vált kártérítési igény újabb munkaügyi perben, elévülési időn belül történő 

érvényesíthetőségét. 

 

A módosítás a Pp. 221. § (1) bekezdésének kiegészítésével összhangban lehetővé teszi, hogy a 

felperes az érdemi tárgyalási szakban keresetváltoztatás engedélyezése iránti kérelem 

előterjesztése nélkül felemelhesse követelésének összegét a követelésnek a per folyamán 

esedékessé vált részleteire, továbbá rendelkezik a fellebbezésben és a másodfokú eljárás 

során történő igényérvényesítésről is.  

 

A Pp. 521. § (4) bekezdéssel történő kiegészítése a munkaviszony jogellenes megszüntetése 

jogkövetkezményei egyes kérdéseiről szóló 6/2016. (XI. 28.) KMK véleményben foglaltaknak 

megfelelően egy speciális utóperi szabályt vezet be annak kimondásával, hogy a 

munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése iránti perben hozott ítélet 

anyagi jogerőhatása nem gátolja a jogerős ítélettel elbírált kárigényt meghaladó, utóbb 
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esedékessé vált kártérítési igény újabb munkaügyi perben - elévülési időn belül - történő 

érvényesíthetőségét. 

 

 

XIV. ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS 

 

1. Választható elektronikus kapcsolattartás [605. § (3) bekezdés] 

 

• Az elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán - ideértve az eljárás minden 

szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is - a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal 

a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot 

elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető 

iratot, illetve határozatot. 

 

2. Kötelező elektronikus kapcsolattartás [608. § (1) bekezdés] 

 

• Az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett 

minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási 

rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is 

elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető 

iratot, illetve határozatot. 

 

A Pp. az elektronikus kapcsolattartást választók, valamint az elektronikus kapcsolattartásra 

kötelezettek vonatkozásában előírja, hogy minden beadványt kizárólag elektronikus úton 

nyújthatnak be a bírósághoz. A Pp. 605. § (3) bekezdésében és 608. § (1) bekezdésében írt 

módosítás alapján az elektronikus úton történő kézbesítés nem vonatkozik a tárgyaláson 

csatolt vagy kézbesíthető irat, illetve határozat kézbesítésére, mivel a tárgyaláson 

jelenlévők között e körben az elektronikus kapcsolattartás nem értelmezhető. 


