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Miért kellett az új szabályozás?

• A jelenlegi Pp., az 1952. évi III. tv. már 65 
éves!

• a novelláris szabályozás sikertelensége

• kívülről hatékonyan nem orvosolható
„rendszerhiba”       XXI. századi differenciált 
jogviták

• nemzetközi kötelezettségek



A szabályozás alapjait és keretét az 
Alaptörvény adja meg.

Mintául szolgáltak:
• német Pp. 1877
• osztrák Pp. 1895
• „Plósz” féle Pp. 1911. évi I. tc.
• horvát Pp. 1991
• szlovén Pp. 1999
• litván Pp. 2002
• svájci Pp. 2011



Főbb szabályozási célok:
• Hatékonyság

• Gyors
• Áttekinthető
• Koherens
• Professzionális

• Felek közötti peren kívüli egyeztetés 

előmozdítása

• Technikai vívmányok beépítése



Új  alapelvek

• a perkoncentráció elve

• a felek eljárástámogatási és igazmondási 
kötelezettsége

• a bíróság közrehatási tevékenysége



Melyek az újtörvény  legfontosabb újításai?

Régi Pp. - Keresetlevél benyújtása



Új Pp. - Keresetlevél benyújtása
Jogi képviselő, gazdasági társaság, állami szerv esetén 

csak elektronikusan!

2015. évi CCXXII. tv. ( E-ügyintézési törvény)

formanyomtatványok!



Perkoncentráció      osztott perszerkezet

1. Rész = Perfelvételi szak 



Pertaktika???

Felejtsük el !!!



2. Rész = Érdemi (fő)tárgyalás
lehetőleg csak egy alkalom legyen



Régi Pp. - Bíróság szerepe



Új Pp. - Bíróság szerepe
„Alaki” – „Anyagi” pervezetés



Anyagi pervezetés
Ha a fél perfelvételi nyilatkozata hiányos, nem

kellően részletezett vagy ellentmondó, a bíróság
közrehat abban, hogy a fél a perfelvételi
nyilatkozatát teljeskörűen előadja, illetve annak
hibáit kijavítsa.

Ha a perfelvételi nyilatkozat nem terjed ki valamely

lényeges tény vonatkozásában a bizonyításra vagy a

felek között vita van abban, hogy valamely tény

bizonyítása mely felet terheli, a bíróság tájékoztatja
a feleket a bizonyíték rendelkezésre bocsátása,
illetve a bizonyítás indítványozása
elmulasztásának, valamint a bizonyítás esetleges
sikertelenségének következményéről is.



A bíróság hozzájárul a jogvita kereteinek tisztázásához

azzal, hogy a felek tudomására hozza, ha
a) az általuk hivatkozott jogszabályi rendelkezést
eltérően értelmezi,
b) a rendelkezésre álló adatok alapján olyan tényt észlel,
amelyet hivatalból kell figyelembe venni, vagy
c) jogszabály szerint a kérelemhez nincs kötve,
és lehetőséget biztosít a feleknek nyilatkozataik
megtételére.
A bíróság az előbbi esetekben az ügy körülményeitől

függően a félhez intézett kérdéssel, nyilatkozattételre
felhívással, illetve tájékoztatással járul hozzá ahhoz, hogy

a felek eljárási kötelezettségeiket teljesíthessék.



A bizonyítási eljárás újdonságai

1. „Bizonyítási szükséghelyzet”

2. Szakértői bizonyítás megújítása
• Megbízott magánszakértő
• Más eljárásban kirendelt szakértő
• A perben kirendelt szakértő



Új Pp. - Másodfokú eljárás 
alapesetben tárgyaláson kívüli 

döntéshozatal



Két új kollektív igényérvényesítési eljárás:

1. Közérdekű per
2. Társult per



Új Pp. - Társult per

Legalább tíz felperes egy vagy több olyan jogát, amely
tartalmában azonos valamennyi felperes vonatkozásában (a

továbbiakban: reprezentatív jog), társult per formájában

érvényesítheti, ha a reprezentatív jogot megalapozó tények
érdemben valamennyi felperes vonatkozásában azonosak (a

továbbiakban: reprezentatív tények), és a társult pert a bíróság
engedélyezi.
Társult per csak a következő esetekben indítható:
a) fogyasztói szerződésből eredő követelés érvényesítése céljából,
b) munkaügyi perben, vagy

c) emberi tevékenységen vagy mulasztáson alapuló, előre nem

látható környezetterhelés által közvetlenül okozott
egészségkárosodásból fakadó igények vagy vagyoni kárigények

érvényesítése esetén.



Köszönöm a figyelmet !


