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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Jelentős változások a jogalkalmazásban 2018. évben
II.rész
Sorozatunk első részében tájékoztatást adtunk arról, hogy 2018. január1
január1-jén
hatályba lép az új polgári perrendtartás szóló és a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény, míg 2018. július 1-jén
1
az új büntetőeljárási törvény. Választ adtunk
arra is, hogy miért volt szükség az új jogszabályok megalkotására. A sorozatunk
mostani részében a polgári perrendtartásról szóló 2017.
201 . évi CXXX. törvény
legfontosabb, a perindítással összefüggő újításait ismertetjük.
ismertetjük
Pert indítani „keresetlevél” vagy a fizetési meghagyásból alakult eljárás esetében
„keresetet tartalmazó irat” elnevezésű irattal lehet. Az utóbbinál szükséges a
közjegyzői értesítés is. Az iratban részletesen elő kell adni a felperesnek az alperessel
szembeni
zembeni igényét, bizonyítékait. A keresetlevelet és a keresetet tartalmazó iratot a
jogi képviselő nélkül eljáró fél kötelezően formanyomtatványon nyújthatja be. A
formanyomtatvány nélkül benyújtott iratot a bíróság visszautasítja, illetve a fizetési
meghagyásból
gyásból alakult eljárást megszünteti.
A formanyomtatvány használata nemcsak a felperesnek, hanem jogi képviselő nélkül
eljáró alperesnek is kötelező lesz. Az alperesi védekezést írásban kell a perben eljáró
bíróságon benyújtani a bíróság felhívására, a keresetlevél kézbesítésétől számított 45
napon belül. Amennyiben ezt elmulasztja, a bíróság a kereset érdemi vizsgálata és
tárgyalás nélkül „bírósági meghagyással” kötelezi az alperest.
A formanyomtatvány elérhető lesz a bíróságokon vagy a birosag.hu inte
internetes
oldalon, továbbá a keresetlevélhez a felperes lakóhelye, munkahelye vagy a perre
illetékes bíróság panasznapján, a keresetet tartalmazó irathoz a közjegyző
értesítésében szereplő bíróság panasznapján, az írásbeli védekezés irataihoz (alperesi
ellenkérelem
érelem stb.) a perben eljáró bíróság panasznapján segítség igényelhető.
Az újításként megjelenő perfelvételi szakban kell a kereset és a védekezés körében
valamennyi kérelmet, ténybeli és jogi állítást, tagadást előadni, bizonyítékokat
becsatolni, bizonyítási
yítási indítványt megtenni. A perfelvétel lezárását követően, az
érdemi tárgyalási szakban minderre már csak kivételesen lesz lehetőség. Ez a

szabályozás az eljárás gyorsabb és hatékonyabb lefolyását segíti elő.
Jövőre a törvényszéken indítandó perekben mindkét félnek kötelező lesz a jogi
képviselet. A jogi képviselő nélkül benyújtott beadvány, nyilatkozat hatálytalan vagy
visszautasításra kerül.
A járásbíróságon és munkaügyi bíróságon, ha bármelyik fél a perindításkor vagy
később jogi képviselőt vesz igénybe onnantól kezdve annak a félnek főszabályként
kötelező jogi képviselővel eljárni.
Mindennek a célja többek között az átgondolt keresetindítás, a hatékonyság és az
időszerűség növelése.
Perindítás helyett a jogvita más bírósági eljárásban vagy más szerv eljárásában is
rendezhető, többnyire egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban. Ilyen eljárások a
közvetítés, az egyezségi kísérlet, a fizetési meghagyásos eljárás, a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárása.
A fizetési meghagyással indítható eljárások értékhatára változik. A mostani 1 millió
forint helyett 3 millió forintra emelkedik az az értékhatár, amelynél vagy amely alatt
kizárólag közjegyző előtt lehet pénz fizetésére irányuló lejárt követelést
érvényesíteni.
Sorozatunk következő részében a közigazgatási bíróságok átalakulását mutatjuk be.
A
változásokról
további
felvilágosítás,
tájékoztatás
olvasható
a
miskolcitörvenyszek.hu internetes honlapon, illetve további segítséget nyújtanak a
bíróságok kezelőirodái is.
Miskolc, 2017. december 7.
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