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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (független), az albizottság elnöke, a 
továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak. Tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm az Igazságügyi bizottság tagjait, az ellenőrző albizottság 
megjelent képviselőit, hölgyeket és urakat, és ami a legfontosabb, a meghívott 
vendégeket. Nagy örömömre szolgál, hogy nemcsak a mai előadók jelentek meg az 
ülésünkön, prof. dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár úr és dr. Senyei György, 
az Országos Bírósági Hivatal elnöke, hanem a korábbi előadóink is, dr. Orosz Árpád 
kollégiumvezető úr és dr. Bánáti János úr, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Nagyon 
fontos számunkra a polgári perrendtartás hatálybalépése óta a gyakorlatot ellenőrző 
albizottságként, hogy mindenki, aki a hivatásrendeket képviseli és akár már tartott 
előadást vagy ezután fog, jelen van és nemcsak egy, az előadók által adott interaktív 
ülést tudunk létrehozni, hanem akár egy beszélgetést, egy párbeszédet is. 
Természetesen az ülésnek megvannak a formális feltételei, de én mindenképpen azt 
szeretem, ha szakmai párbeszéd alakul ki a jelenlévők között. 

Mindenekelőtt az a hivatali kötelességem, hogy megállapítsam, az albizottsági 
ülésünk határozatképes-e. Tekintettel arra, hogy a tagok közül hárman jelen vannak, 
így az ülés határozatképes, és ezáltal a napirendet is meg tudjuk állapítani. A napirend 
módosítására nem érkezett előzetesen semmifajta jelzés, ezért a mai ülés napirendje 
gyakorlatilag a polgári perrendtartás végrehajtását ellenőrző vizsgálat körében 
professzor dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár meghallgatása, illetve dr. 
Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnökének meghallgatása a polgári 
perrendtartás gyakorlati tapasztalatairól. Nagy tisztelettel kérem az albizottság tagjait, 
hogy van-e a napirenddel kapcsolatban bármilyen kérdés, észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. Köszönöm szépen.  

A napirendet el kell fogadnunk. Nagy tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy 
szavazzunk erről. Elfogadjuk-e a napirendet? (Szavazás.) Igen, úgy látom, hogy az 
albizottság tagjai a napirendet száz százalékban elfogadták. 

A polgári perrendtartásról szóló törvény alkalmazásának 
jogtudományi tapasztalatairól 

Most pedig sor kerül a meghívottak meghallgatására. Amikor ezt a munkatervet 
elkészítettük, valóban én is még azt reméltem, hogy a tudomány, az egyetemi élet 
képviselőinek meghallgatásakor dr. Németh János professzor urat fogjuk tudni 
meghallgatni és tudunk vele találkozni, hiszen talán alig van itt, a teremben olyan, aki 
nem élvezhette az ő tanítását és a nagyon szigorú, de megérdemelten következetes 
számonkérését. Úgyhogy számomra is nagy fájdalom volt, amikor hallottam a 
halálhírét és természetesen örömünkre szolgál, hogy ön itt van, de úgy éreztem, hogy 
legalább egy pár szó erejéig, hadd emlékezzek meg az ő személyéről.  

A korábbi előadások során a jelenlévők, mind a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, 
mind a kollégium vezetője, mind pedig az ügyészség képviselője nagyon részletes 
előadást tett arról, hogy milyen gyakorlati tapasztalataik vannak, illetőleg némely 
előadásból azt is megtudhattuk, hogy még a javaslat beterjesztése előtt milyen 
folyamatok zajlottak, a különböző hivatásrendek milyen kifogásokat emeltek még a 
törvényjavaslat alkotó időszakában és aztán a Házhoz benyújtott törvényjavaslat 
vonatkozásában, majd pedig a gyakorlati megvalósítás kapcsán is hallhattunk nagyon 
sok érvet, illetve szakmai véleményt. Elsőként professzor dr. Varga István urat, a 
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tudomány képviselőjét szeretnénk meghallgatni a polgári perrendtartás 
végrehajtásának tapasztalatairól, de talán nem veszi rossz néven, ha azt kérem öntől, 
hogy azt a folyamatot vagy inkább az előzetes munkáit is némileg mondja el, amikor 
még csak készült a törvényjavaslat, hiszen tudom, hogy Németh János úr és ön együtt 
egy bizottságot, egy szakmai grémiumot vezettek, amely a tudomány oldaláról próbálta 
ezt a készülő új kódexet megalkotni és szakmai segítségükkel azt aztán a Ház elé tudták 
terjeszteni. Ily módon, ha megengedi, hangsúlyosan kérném önt, hogy az előzetes 
folyamatról is számoljon be, ha úgy érzi, hogy van mit, és tisztelettel kérem, hogy tartsa 
meg előadását. 

Prof. Dr. Varga István előadása 

PROF. DR. VARGA ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Most, hogy ezt a gombot megnyomtam, így jó a hangosítás? (A hangosítás 
nem működik.) 

 
ELNÖK: A jobb oldali gombot kell szerintem megnyomni. 
 
PROF. DR. VARGA ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék): Most be, és most szerintem jó. Úgy 
hallatszik, mintha jó lenne. (Elnök: Tökéletes!) 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselő Asszony, 
Urak! Tisztelt Kollégák! Hadd kezdjem én is azzal, hogy megköszönjem elnök asszony 
bevezetőjét, amelyben megemlékezett egyetemi tanítómesteremről, méltán 
mondhatom, hogy ügyvédi és gyakorlati tanítómesteremről, Németh János professzor 
úrról, akit két hónapja temettünk. (Dr. Varga László megérkezik.) Tényleg azt 
gondolom, hogy a rá való emlékezés kell hogy legyen az első szavunk ezen az ülésen, 
hiszen ő az életének, talán mondhatjuk, az utolsó szakmai és tényleges nagy energiáit 
erre a törvény-előkészítési folyamatra fordította, és ezért érzelmileg hozzá nagyon 
közel álló emberként, lényegében atyai nevelőre tekintve nagyon jó érzéssel hallottam, 
hogy ezzel kezdte elnök asszony a bevezetőjét.  

Hadd kérdezzem meg, hogy mennyi időm van az előadásra? (Elnök: Nincs 
időkorlát.) De azért látok itt néhány olyan embert, aki, gondolom, utána menne majd 
tovább. Akkor mennyi szokott lenni, mennyi időt szoktak igénybe venni azok, akik itt 
beszélnek? (Elnök: Fél óra körül.) Értem, köszönöm. Megpróbálom ehhez tartani 
magam és kiteszek magam elé egy időmérőt, mert erről, amit elnök asszony felvetett 
kérdésként, nyilván különböző időkeretekben lehet beszélni. Ezzel nem számoltam, 
hogy a történetről is beszéljek, ami, azt gondolom, a jelenlévők előtt ismert, de miután 
az elnök asszony azt kérte, hogy erre részletesebben térjek ki, akkor erről beszélnék, 
utána pedig magáról a hatályosulásról és az eddigi gyakorlati tapasztalatokról.  

Azt idézném fel elsőként, ha a történetiségről emlékezünk meg, hogy 2013-ban 
hozta meg a kormány az 1267. számú kormányhatározatot, amely azt rendelte el, hogy 
meg kell alkotni egy nemzetközi és európai követelményeknek, nemzetközi trendeknek 
is megfelelő polgári perrendtartást, amely képes felváltani az 1952. évi III. törvényt. Ez 
a kormányhatározat annak idején egy olyan időkeretet szabott, amelyet ez az 
Országgyűlés, pontosan nem ez, hanem az akkori összetételben 2016 végén, 
novemberében a törvényalkotásig már eljutó Országgyűlés messzemenően nem 
használt ki. Azt körülbelül háromnegyed évvel túlszárnyalva, lényegében egy statáriális 
eljárás keretében meghozta ezt a törvényt, amely sem a nemzetközi trendeknek, sem 
pedig a tudományos követelményeknek nem felel meg. Ez a mai napig is így van, a 
jelenlegi novella ezen nem segített. 
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Ez után a felütés után mi az, ami idevezetett? Ide az vezetett, hogy az elnök 
asszony által már említett Németh János professzor és magam törekvései is az utolsó 
egy évében a kodifikációs folyamatnak. Ez 2015 második felére és 2015-re tehető. Ilyen 
értelemben a kodifikációs folyamatot egy két részre osztható folyamatként kezelhetjük. 
2013-ban és 2014-ben megalkottuk a koncepciót, ezt 2014. június 30-án odaadtuk az 
akkor már új igazságügyi miniszter Trócsányi László professzor úrnak, aki azt 
köszönettel fogadva elkezdte a belső igazságügyi minisztériumi munkát a koncepció 
alapján, majd a kormány elé terjesztette a koncepciót, amely azt 2015 januárjában 
elfogadta, azzal, hogy lényegében 99 százalékban átvette és elfogadta a koncepcióban 
foglalt tudományos nézeteket és gyakorlatot, a becsatornázott igényrendszert. Ez 
valamikor 2015 januárjában koncepcióként föl is került a kormány honlapjára, illetőleg 
az igazságügyi kormányzat honlapjára. 

Ebben egy, itt említést érdemlő és mérföldkőszerűnek tekinthető változtatás volt 
a mi koncepciónkhoz és ezzel úgymond a tudomány és a gyakorlati szakemberek által 
képzett konszenzushoz képest, egy hangsúlyeltolódás. Ez a hangsúlyeltolódás a joghoz 
jutás, a jogérvényesítés szolgálata az anyagi jogi jogpozícióknak, az alanyi jogoknak. 
Tehát a Ptk. és az egyéb, anyagi jogi jogszabályok által megteremtett anyagi jogi 
jogpozíciók szolgálata, azoknak a megkönnyítése, az access to justice, a joghoz való és 
a bírósághoz és az igazságszolgáltatáshoz való jutásnak az elsődleges eszközeként, de 
mégiscsak az alanyi jogok érvényesítésének elsődleges eszköze hangsúlyozása helyett 
alapvetően az elintézésre, a gyorsaságra, az időtényezőre, az úgynevezett 
perkoncentráció köntösébe és akkor már a politikailag is befolyásolt közbeszéd 
középpontjába állított súlyponti szempontnak rendelte alá a koncepciót. 

Eltűnőben voltak azok a mondatok, nyilván akkor mi ezt nagyon éles szemmel 
olvastuk, hogy na, mi az, amit átvett a kormány, és mi az, amit nem vett át a kormány, 
és nagy örömmel láttuk, hogy lényegében mindent átvett, de azért az alapelveknél már 
megjelent… Mi nem javasoltunk alapelvi fejezetet - a nagy vezető Pp.-kben a világon 
sehol nincs alapelvi fejezet -, az nem véletlen, nem azért, mert nem tudjuk, hogy mik 
az alapelvek, hanem azok folyamatosan egy flexibilis bírósági fejlesztő, jogtudományi 
fejlesztő gyakorlat által jegecesednek ki. Ezeknek a betonba vésése, elnézést a carved 
in stone-ért, ezeknek a, hogy mondjam, kevéssé flexibilis módon szavakba öntése 
nemzetközi tapasztalat által és nagy belátással rendelkező perjogászok felismerése által 
megerősített módon a joggyakorlatot kötöttségek közé szorítja alapelvi szinten. 
Természetesen a perjog feladata az, hogy a kötöttségek megjelenjenek; itt egy ius 
cogens jellegű közjogi normarendszerről beszélünk, nincs helye a felek alakítói 
közreműködésének. 

Az azonban, hogy egy perrend az időtényezővel kezd, mert a perkoncentráció 
mint alapelv jelenik meg, ezzel azt sugallja, és ez már a koncepcióból, a kormány által 
módosítottan elfogadott koncepcióból kiderül, hogy ez a fő szempont, az időtényező. 
Félreértés ne essék, nem szeretném ezt elbagatellizálni, hiszen nemzetközi konvenciós 
kötelezettségünk a reasonable time requirement, ami benne van nemcsak az 
Alaptörvényünkben, hanem annak a forrásvidékéül ebben az értelemben számító 
európai emberi jogi egyezményben, annak hatodik artikulusában, de mégis ez került a 
középpontba, és erről mindenhol a világon tudják, hogy alapelvként azért nincs 
megfogalmazva sehol, talán egy-két fejlődő országtól eltekintve, ahol valaki ki akart 
tűnni egy jogalkotási innovációval, mert ha ezt alapelvi szintre emelem, és ezt a veszélyt 
sejdítette fel a kormány által elfogadott koncepció, az alapelv feladata az, hogy abban a 
pillanatban, amint jogalkalmazási hézag van vagy joghézag van, vagy két, egymással 
esetleg versengő szabály között kell döntenie a bírónak, a jogalkalmazónak, akkor neki 
elsődlegesen is, most már ez egyébként Alaptörvényileg is kötelezettsége, a jogalkotói 
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szándék, akarat által hordozott értelmező rendelkezésekhez kell fordulnia, értsd, az 
alapelvekhez, amelyek hézagkitöltő jellegűek lesznek. 

Képzeljük el azt a szituációt, amikor a bíró, és az új Pp.-ben egy visszatérő 
szituáció az - és most itt inkább ügyvédként beszélek, mint egyetemi tanárként -, hogy 
választhatok, lefolytatom ezt vagy azt a bizonyítást, vagy nem folytatom le, 
költségesebb bizonyítási módot alkalmazok vagy kevésbé költségeset, de 
továbbmegyek, kizárok valamilyen bizonyítást, de ne is álljunk meg a bizonyításnál, 
bármilyen percselekményt kizárok, mert már meghatározott idő elteltével, perfelvételt 
követően, s a többi, került előterjesztésre, vagy nem zárok ki. Ha mind a kettőre 
lehetőséget ad a polgári perrendtartás, márpedig hemzseg a polgári perrendtartás 
azoktól a szituációktól, amikor erre lehetőség van, akkor a perkoncentrációs maxima 
értelmében az időspórolóbb és természetesen ezzel együtt költségspórolóbb metódust 
kell hogy alkalmazzam, ami azt jelenti, hogy az igazság megtalálásától rendszerszinten 
távolabb kerülök. Ezt egy polgári perrendtartás nem engedheti meg magának, főleg úgy 
nem, hogy a zászlajára tűzi már az alapelvi rendelkezések között. Ezért voltam 
kénytelen azzal a mondattal kezdeni a mondókámat, hogy ez ennyiben sem a 
nemzetközi trendeknek, sem pedig a tudományos elvárásoknak nem felel meg. 

No, vissza 2015 januárjához! Itt megvalósul a kormány által egyébként nagyrészt 
a tudományos és szakmai közösség termékére; lényegében a közreműködőket mind itt 
látom magunk között, tehát lényegében ez a kör, illetőleg az itt személyében megjelenő 
kör által irányított hivatásrendek kiemelkedő képviselői alkották meg ezt a koncepciót. 
Ez átment, de, mondom, ezzel a hangsúlyeltolódással, amelynek messzemenő 
következményei lettek a megvalósult törvényalkotásra. A megvalósult 
törvényalkotáshoz vezető út második fele a 2015-ös és 2016-os év. Ebben 
tendenciaszerűen azt láthatjuk, hogy ez a szakértői javaslat megalkotásának folyamata 
volt a mi szempontunkból, ahogyan azt a kormányhatározat és az azt megelőző 
koncepció is és az Igazságügyi Minisztériummal és magával az igazságügyi miniszterrel 
történt megállapodás is azt legitimálta. Ez lényegében egy kétéves munka volt, még ez 
is nagyon-nagyon kevés egy ilyen szakértői javaslat megalkotására, de nyilván egy 
olyan személyi kör dolgozott rajta, amely ezt képest volt teljesíteni. Ez a szakértői 
javaslat, egyébként hasonlóan a koncepcióhoz, csak ez már nem piros, hanem egy kék 
könyv formájában jelent meg a HVG-ORAC és a Közlönykiadó közös megjelentésében, 
ez 2016 szeptemberére lett kész.  

2016. szeptembere azért egy érdekes mérföldkő most, az elnök asszony által 
feltett kérdés szempontjából, mert akkor jártam itt utoljára ezen az emeleten és az 
akkori parlamenti alelnöknél, illetve a Törvényalkotási bizottság elnökénél, akit kértem 
arra, hogy ez a törvényjavaslat, amely akkor egyidejűleg a szakértői javaslat leadásával 
és attól már függetlenedve előterjesztésre került, ne kerüljön elfogadásra, hanem 
kerüljön még a törvényalkotás folyamatába az a mintegy háromnegyed év, amelyet az 
eredeti, 1267/2013-as kormányhatározat avizált eredetileg. Ugyanis az történt, hogy 
mire a szakértői csapat kész lett a szakértői javaslattal - ez augusztus-szeptember, 
pontos napot is tudnám mondani, dokumentálva van, mert beküldtem a TAB-hoz és az 
Igazságügyi bizottsághoz, az igazságügyi miniszter úrhoz, a Kúria elnökének, az OBH 
akkori elnökének s a többi, ezt vissza lehet követni az anyagokból is -, azzal egyidejűleg 
a minisztérium már előterjesztett egy törvényjavaslatot. Ez volt a T/9900-as, azt 
hiszem, vagy 11 000, valami ilyesmi száma volt és ennek 70-75 százaléka a szakértői 
javaslat volt nyilvánvalóan, miután az Igazságügyi Minisztériummal közben is 
folyamatosan azért volt egyeztetés, amivel kész voltunk, azt előzetesen megküldtük, 
tehát nem arra vártunk, hogy majd egy kész anyagot valamikor leteszünk, hanem úgy 
voltunk vele, hogy ami biztosan jó és biztosan hordozza mind az ügyvédségnek, mind 
a bíróságoknak, mind az önigazgatási szerv vezetőinek a konszenzusát, azt adogattuk. 
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Ez körülbelül olyan 70-75 százaléka a jelenlegi Pp.-nek. Tehát a beterjesztett 
törvényjavaslatnak, amelyet ide szeptemberben vagy valamikor nyáron, az is lehet, 
hogy július-augusztus folyamán, most nem tudom, mikor terjesztette be a kormány, 
körülbelül a 70, maximum 75 százaléka a szakértői javaslat átvétele volt. 

De talán lényegesebb, hogy mi az, ami nem volt a része. Azok a fejezetek, 
amelyekkel mi akkor még nem voltunk kész és azért nem voltunk kész, mert azok 
lényeges és sokkal több vitát váltottak ki, sokkal több, a hivatásrendek közötti - 
különböző ügyvédi, különböző bírói, különböző egyéb jogalkalmazói, ne adj isten 
jogtudományos - igény is ütközött egymással. Ezek lényegében az elsőfokú eljárás 
különös szabályai, tehát nem az általános szabályok, amelyeket az első fokra is 
alkalmazni kell, hanem a jelenlegi 169. és következő paragrafusok, egészen konkrétan 
a 169. §-tól a 244. §-ig. Értelemszerűen az alapelvi fejezet, tehát az első hét paragrafus, 
amivel mi nem is terveztünk, illetve a jelenlegi 265. és következő paragrafusok, tehát 
lényegében a bizonyítási, majd a másodfokú eljárás szabályai. Tehát első fok, azon 
belül, miután ezt fejezetileg külön vette, nem úgy, mint a régi Pp., külön fejezet van a 
bizonyításra, az első fok különös szabályai, a bizonyítás, a másodfokú eljárás, tehát a 
fellebbezési szabályok és egyes újonnan bevezetésre kerülő különleges eljárások, így 
konkrétan is a kollektív igényérvényesítés, amely kevésbé lényeges, egy 
mellékaspektus, de azért megemlítem. Ezekben nem tükrözte a szakértői javaslatot, 
hiszen arra akkor még nem volt szakértői javaslat, az szeptemberre készült el. 

Akkor nem értettük ezt a sietséget, és ennek volt az egyszerű folyománya, hogy 
én akkor Gulyás alelnök úrhoz jöttem és kértem, hogy ezt vizsgálják felül még a TAB 
szintjén, illetve Németh János maga is háromszor egymást követően bejelentkezett 
Orbán Viktorhoz időpontokra, hogy erről beszéljen vele, mert azt látta, hogy ezzel 
probléma lesz. Miniszterelnök úr, értelemszerűen a tárcára hagyatkozva, ezt a 
személyes megbeszélést nem tette lehetővé, „értelemszerűen”, ezt a szót használom, 
mert megérthető módon kezeltnek gondolta a problémát a tárca részéről. Nem mondta 
ezt ki, de nyilvánvaló, ha valaki az Alkotmánybíróság volt elnökét többszöri kérésre és 
egyértelmű témamegjelölés mellett nem fogadja, annak az egyetlen jelzés értéke, 
miután egyébként más személyes alkalmakkor nagyon jókat beszélgettek, ahol Németh 
János ezt a témát nyilván nem hozta fel, mert nem volt napirendi kérdés, ebből azt a 
következtetést vontuk le, hogy a kormányzat az Igazságügyi Minisztérium szintjén 
kezeltnek véli ezt a problémát és nem kíván több utat engedni már tudományos 
igényeknek vagy akár becsatornázott szakmai igényeknek. Ez akkor számunkra egy 
elfogadandó és a Magyar Közlönyből a törvény megismerésével főhajtással tudomásul 
vett döntés volt. 

2016. november elején az Országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot egy olyan 
törvényalkotási folyamat során, amely különösebb büszkeségre nem ad okot. Volt egy 
félórás általános vita, a miniszter elmondta az expozéját és utána a teljes általánosság 
szintjén folyt a vita, már most a részletes vitáról is beszélek, a kettőt körülbelül 
ugyanazon a szinten lehet kezelni. Lényegében a teljes politikai általánosságok 
jellemezték, tehát a szakmáról nem volt szó, a politikai általánosságok szintjén folyó 
vita volt, ami önmagában természetesen akár érthető is lenne, miután nem gyakorló 
polgári perjogász emberek ülnek kizárólag a padsorokban, bár azért ülnek néhányan. 
Akár érthető is lenne, de a teljes polgári igazságszolgáltatás létét, a teljes polgári 
igazságszolgáltatás egzisztálását és milyenségét befolyásoló és alapvetően a feje tetejére 
állító törvény esetében az egy kicsit kevésnek tűnik, amit visszaolvas az ember a 
parlamenti naplóból. Ez vonatkozik mind a kormánypárti, mind pedig az ellenzéki 
hozzászólókra. Ezután nem meglepő, hogy egy körben a törvény átment, lett belőle a 
2016. évi CXXX. törvény, amely 2018. január 1-jén hatályba lépett.  



10 

Most rátérnék az érvényesülésre, és elnézést kérek, de itt nem tudok kizárólag 
professzorként nyilatkozni, azzal együtt, hogy arra vagyok, hogy mondjam, tartva 
különböző intézményekben, akár az egyetemen, akár egyéb továbbképzési helyeken, 
hogy ezt tanítsam, hiszen ez előtt kell meghajolnunk, ez egy közjogi instrumentárium, 
amivel akár egyetért az ember, akár nem, ez az érvényes és hatályos jog és ezért a 
kötelességünk, hogy a diákoknak ezt közvetítsük. De azért azt kell mondanom ebben a 
belső körben, amit mondjuk a 450-es nagyelőadáson nem feltétlenül mondanék az 
ELTE-n, de a Mathias Corvinus Collegium 10 kiemelt hallgatója előtt sem feltétlenül 
mondok, de azért itt mondom, hogy abban biztos, hogy egyetért a bírói és az ügyvédi 
kar, hogy ez tarthatatlan. Ez teljességgel tarthatatlan. 

Miért van ez? Hadd mondjak néhány alapvető megfontolást. Ez a polgári 
perrendtartás egy kifejezetten kifinomult, mind emberi, mind szakmai minőségében 
messze a kortársak fölött álló, nem azt mondanám csak, hogy átlagon felüli, hanem 
zseniális judíciummal rendelkező, teljes élettapasztalatot, már szenvedéseket, 
veszteségeket az életben, pernyeréseket, pervesztéseket, emberi sorsokat látott, nagyon 
komolyan kifejlődött emberi személyiséget feltételez a bírói pulpituson. Csak akkor 
képes ez a polgári perrendtartás optimálisan működni vagy akár csak szuboptimálisan 
működni, ha olyan bíró kezébe kerül, aki fölülről tud rá tekinteni, és látja benne azt a 
gyermeteg kicsinyességet, amellyel meg lett alkotva. 

Ha már az a logika érvényesül, amely minden kontinentális jogrendszerben 
érvényesül, így nálunk is, mert nem az amerikai rendszerben élünk, ahol meglett 
ügyvédeket vagy akár politikusokat, de az élettapasztalatát már maguk mögött hagyó 
embereket választanak bírákká, hanem az egyetemről… És kérem, ne higgyék azt, hogy 
ezt lebecsülöm, PhD-hallgatóim, a legkiválóbb embereim, akik kijönnek az egyetemről, 
lesznek bírók. Senyei elnök úrral éppen erről is vitatkoztunk egy nemrég sorra került 
vitánkon, illetőleg beszélgetésünkön, jó-e ez a rendszer. De igenis a fiatal emberek 
kerülnek oda, az sem biztos, hogy mindig a legjobbak kerülnek oda, és ott szerzik meg 
a tapasztalatot. Ez a törvény egy olyan eszközrendszert ad a kezükbe, amely, hogy 
fogalmazzak enyhén, legalábbis nagyon nagy motivációt ad a formális, az érdemre nem 
odafigyelő, az időtényező, emlékezzünk vissza a koncepció vágányváltására, a 
formalizmusnak, a nem az érdemről való gondolkodásnak, a gyors elintézésnek 
kifejezetten nagy motivációs teret ad. És, lássuk be: ez egy emberi dolog. Mindannyian 
dolgozunk, ahogyan rövidebben, egyszerűbben, gyorsabban tudom intézni az 
ügyeimet. Sajnos nem minden bíró olyan, hogy ezt nem használja. Sőt, azt kell hogy 
mondjam, hogy miután az egyik legtöbb polgári pert vivő ügyvéd vagyok, nem azért, 
mert hozzám jönnek kifejezetten az ügyfelek, hanem azért, mert az új Pp. 
hatálybalépésekor bejött néhány olyan nagy ügy, ahol számos bíróság előtt kellett pert 
indítanunk, és azért már egy nagyon komoly teszten túl vagyunk, ezek nagy 
mintaperek, ahol nagyon komoly felperesi pertársaságok vagy alperesi pertársaságok 
vesznek részt, lényegében ott tartunk, és ezen semmit nem fog változtatni a jelenlegi, 
csak a felszínt kapirgáló első Pp.-, új Pp.-novella, amit nemrégiben fogadott el az 
Országház, lényegében ott tartunk, hogy peres eljárásokban, ha most nagyon 
perjogászként akarok fogalmazni, a peres eljárás eléréséhez másfél-két évre van 
szükség akár egy bonyolultabb ügyben. Ez egy ügyvédek által és ügyfelek által nagyon 
nagy fájdalommal megélt tapasztalat, és az nem véletlen, hogy a Kúria nemrégiben 
leköszönt elnöke pont részben ezeknek az első visszajelzéseknek a meghallásával 
hozott létre olyan joggyakorlat-elemző csoportot, amelynek a javaslatai például 
bekerültek ebbe az új novellába, a 170. § módosítása, a bemeneti formai követelmények 
könnyítése. 

De vegyük észre: az csak az első lépés. A többivel még nincs is tapasztalatunk, 
igazi tapasztalatunk még nincs en masse, legalábbis még nincs egyelőre. Ami jogerősen 
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végigfutott, két évről beszélünk, illetőleg most már a harmadik évéről beszélünk a 
hatályosulásnak, elkezdtek bejönni a keresetek, lényegében most, amit látunk, az az, 
hogy az indítással, a keresetindítással és a perindítással nagyon-nagyon komoly formai 
akadályok gördültek a jogérvényesítés útjába. Ezt részben elkezdte orvosolni egyébként 
egy helyes irányba, ezt is hadd említsem meg, hogy a Pp.-novella egy helyes irányba 
indult el, meghallva azt, amit egyébként a törvényalkotás folyamatában is mondtunk, 
hogy így ne, de most második körben ezek részben már átmentek, részben, de most 
jönnek majd a következményproblémák. Az elsőfokú eljárás úgy van kialakítva, hogy 
az imént említett alapelvvel összhangban egy kizárási gondolatra épít. Nem veszi 
figyelembe a perjognak, a pernek a dinamikáját, azt, hogy a per fejlődni akar, ott igenis 
az élet problémáit be akarják csatornázni a felek és a jogi képviselők. Nem lehet 
időhatárokhoz, formális keretekhez kötni azt, hogy mi az, amit még előadhatok, mi az, 
amit nem adhatok már elő. Nem lehet lényegében szakértői bizonyítást lefolytatni. 
Csak szemezgetek a problémákból. A szakértői bizonyítási fejezet úgy, ahogy van, 
cserére szorul. Olyan alkalmazhatatlanná vált a szakértői bizonyítás, ami lényegében 
megismételt szakértői bizonyításokat, az aggályosságnak, a nem megfelelő korlátainak 
a meghatározásával lényegében egy komolyan vehetetlen eljárássá degradálta ezt. 

A másodfokú szinten olyan szabályokkal találkozunk, amelyek még egyelőre 
nem érték el feltehetőleg statisztikai számosságuknál vagy alacsony számuknál fogva 
azt, hogy már bizonyítható legyen, hogy milyen problémákat hoz magával. De csak egy 
példát említek. Másodfokra az új Pp. bevezette az úgynevezett felülbírálati jog 
kettéválasztását eljárási és anyagi jogi felülbírálatra, és mind a kettőben megjelenik a 
pervezetés, utóbbiban konkrétan is az anyagi pervezetés. Most az anyagi pervezetésnek 
és a másodfokon való jogvitakeret-alakításnak, a perdefiníciónak a felvetése már 
önmagában is paradigmatikusan fölveti azt a problémát, hogy igen, ha erre lehetősége 
van a másodfoknak, akkor ezzel annyi probléma lesz, hogy ez az Alaptörvénnyel nem 
összeegyeztethető eredményre fog jutni. Ugyanis ha másodfokon újradefiniálom, 
márpedig ezt megteszik a bíróságok, ha újradefiniálom másodfokon a jogvita kereteit, 
ez az anyagi pervezetésnek a lényege, a másodfokú bíró nem ért egyet az elsőfokú bíró 
anyagi pervezetésével, az elsőfokú bíró rosszul látta a dolgokat. Persze, lehet, de a felek 
abban éltek, a felek abban éltek első fokon, és arról ment a vita, arról vitatkoztak, azon 
a tracken vitatkoztak, amit az elsőfokú bíró nekik szuggerált a saját anyagi 
pervezetésével. Ehhez képest a másodfokú bíró fölismeri, hogy helytelen volt az 
elsőfokú anyagi pervezetés, helyreállítja az ő sajátját, legyen az helyes, legyen az 
helytelen, teljesen mindegy. 

A probléma az Alaptörvény XXVIII. cikkének (7) bekezdése, a jogorvoslathoz 
való jog. Innentől kezdve ez nem létezik, hiszen innentől kezdve másodfokon, első 
fokon és utolsó fokon dől el jogerő előtt az ügy, hiszen másodfokon azonnal jogerős 
érdemi határozat születik, és ha az egy megújult és ezzel a jogvita kereteit újradefiniáló 
anyagi pervezetés eredményeként történik meg, akkor lényegében egy fokon 
vitatkoztak a felek, nem teljesült az a feltétel, amelyet úgy fogalmaz meg a jogtudomány 
és az Alaptörvény, fordított sorrendben természetesen, a jogtudomány csak 
magyarázgatja, az Alaptörvény, hogy tudniillik két fokon kell ugyanarról a problémáról 
vitatkozni. 

Most nem térek ki részletkérdésekre; felülvizsgálattal, perújítással hasonló 
problémáink vannak. Formalizáltságra ad okot az engedélyezés kialakítottsága, adott 
esetben kiemelt jelentőségű ügyek nem érik el a Kúriát, azért, mert úgy van fölépítve a 
felülvizsgálat engedélyezésének a rendszere, hogy az lényegében lényegtelen ügyeket 
fölengedhet a Kúriára, de nagyon lényeges, akár társadalmi jelentőségű ügyet nem fog 
fölengedni a Kúriára. A perújítási okok nem a szakértői javaslatnak megfelelően lettek 
kialakítva. Nincsenek intertemporális rendelkezések. Nagyon sokan érdeksérelmeket 
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fognak szenvedni a perújítási okok restriktív, például az európai emberi jogi 
egyezményre alapozott perújítási oknál a törvényalkotó nem hozott intertemporális 
rendelkezést. Valamikor 2040-ben lesz az első olyan perújítás, ami már azokat a 
sérelmeket orvosolni fogja, amelyek ennek az oknak a beiktatását egyébként - 393. § c) 
pont - szükségszerűvé tették. Mindezek, hogy úgy mondjam, szomorúságra adnak 
okot. 

De visszatérve általános dolgokhoz, mert félórám van, és már szerintem túl is 
haladtam ezt, nem, még csak 29 percnél vagyok, ha 10-kor kezdtem, és úgy emlékszem, 
hogy 10-kor kezdtem. Tehát ha visszatérünk egy kicsit egy általánosabb szemlélethez, 
mert nyilván itt paragrafusról paragrafusra most nem tudom ledolgozni, hogy mi a 
probléma, de azt szeretném jelezni, hogy baj van. Biztosan baj van és az a jó irány, 
amelyet most nagyon helyesen elkezdett az Országgyűlés. Itt most a jogtudomány 
képviselőjeként szólnék, nem ügyvédként, nem nem tudom micsodaként mondom ezt 
és nem mint perekben érdekelt, megjegyzem felperesi és alperesi képviseletet is 
ellátunk, és az alperesi képviseletből most nyilván sokkal jobban meg lehet élni, mint 
eddig, hiszen az az instrumentárium, amit használunk, és amit alá lehet tenni a bírónak 
ahhoz, hogy elhúzódjon az ügy, a perszabotázs eszközét csodálatosan lehet használni, 
ami adott esetben az alperesi instrukció. Tehát ne legyünk álszentek. De most váltanék 
arra, hogy kizárólag a tudomány képviselőjeként szólnék, merítve természetesen 
ezekből a gyakorlati tapasztalatokból. A baj biztos, hogy nagy, tehát a tudomány 
álláspontja az kell hogy legyen, hogy ennél a pontnál, amit most megvalósított az 
Országgyűlés, nem szabad megállni, nem szabad hátradőlni és félre kell tenni 
mindenfajta múltbeli presztízsmegfontolást, hogy tudniillik ezt egyszer megalkotta az 
igazságügyi kormányzat, aztán a parlament elfogadta és azóta működik, nem szabad 
megállni, nem szabad most hátradőlni, nem szabad választási ciklusokra tekintettel 
lenni. Annak idején volt ilyen érv is, hogy a 2017-es év értelemszerűen már egy, a 
választások által is inkább átpolitizáltabb év lesz, jobb ezt lezárni, úgymond, már 2016-
ban. A történetiségre volt kíváncsi az elnök asszony, bár nem hiszem, hogy ezzel nagy 
újdonságot mondtam volna. Szerintem pont ez a területe a jognak megengedi azt, hogy 
ettől függetlenedjen a törvényalkotási előkészítés a szakma teljes körű összehívásával, 
lényegében ez a személyi kör létezik, hiszen a szakértői javaslat kidolgozásában 
lényegében mindenki, aki él és mozog ezen a területen, benne volt. 

Ott egy ambiciózus személyi kör volt, aki ráadásul tudja is, hogy mi az, ami nem 
valósult meg. Még egyszer mondom: 70-75 százalékban a szakértői javaslat van a 
törvényben, de a meghatározó rész, nagyon meghatározó rész, az a körülbelül 20 
százalék, ami azt nem vette át és ez egyébként rendszertani törésekhez is vezet. Nyilván 
az új Pp. alapján szerzett tapasztalatok hasznosításával és azt is felismerve, hogy ez hol 
hozott jót, mert van ilyen is természetesen, azoknak most már egybeépítésével, a 
bírósági szervezetrendszerben megvalósult jogfejlesztő tevékenységeknek a 
figyelembevételével is még egy nagy novellának neki kell menni. Tehát nem arról 
beszélek, hogy nosztalgiából térjünk már vissza ahhoz, amit 2016 végéig 
megcsináltunk. Nem, az azóta nyilván organikusan fejlődött. De azzal a fejlesztéssel, 
ami a bíróságok és az ügyvédség részéről azóta megvalósult, legjobb meggyőződésem 
szerint még egy nagy novellának neki kell menni az elkövetkezendő, körülbelül másfél 
évben vagy egy évben, és akkor elképzelhető, hogy az 1267/2013-as 
kormányhatározatnak, tehát nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő és a 
jogérvényesítést ténylegesen segítő jogszabály lesz, és ennek, hogy mondjam, nem 
merem azt mondani, hogy választói, de valahol mégiscsak nyilvánvalóan jogkeresői 
elégedettségi mutatója van, ami középtávon azért már megmutatkozik. 

Én nem vagyok birtokában friss statisztikai adatoknak, de nagyon sok bíróval 
beszélek és eddig még csak azt hallottam, hogy csökkenő számok vannak és nem a 
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pandémia alatt kezdtek el csökkenni kizárólag a számok, bár elnök úr majd erről biztos 
részletesebben tud beszélni. Bizonyos, hogy van egyfajta szektorelhagyás. Most nem 
arról beszélek, hogy szögre akasztja olyan ügyvéd a tevékenységét, aki már nem akarta 
az új Pp.-t megtanulni, hanem a polgári bíróság előtti igényérvényesítésről való 
lemondás vagy az a mellett való optálás küszöbe magasabbra került, egész egyszerűen 
az említett, az egész Pp.-t átható, formalisztikus és szükségtelenül formalisztikus 
szemlélet miatt.  

A tudomány nevében azt tudom mondani, hogy az biztos, hogy a 
perjogtudomány kettészakadt. Ha ezt a címet nézem, hogy a jogtudományi 
tapasztalatairól, akkor hadd mondjak egy olyat, hogy nyilván a jogtudománynak nem 
tudnak tapasztalatai lenni, a jogtudománynak felismerései tudnak lenni és ebben van 
egy keserű felismerés is, ez pedig az, hogy a magyar perjogtudomány kettészakadt. Ez 
abban fogható meg, hogy a jogtudománynak, a perjogász jogtudománynak volt egy 
olyan része, egy olyan személyi kör, aki az imént említett első szakaszban és - 
mindenfajta szerénykedés nélkül mondhatjuk - a Navracsics-miniszterség és a korai 
Trócsányi-miniszterség alatt részt vett ebben a folyamatban, 2013-14-ben, ’15 elején. 
Majd 2015 második fele és 2016 során, a Trócsányi-miniszterség idején az eredeti 
szakértői bizottságoktól, Németh János személyétől és az ő személyi körétől komoly 
személyes eltávolodás okán is egy teljesen más személyi kör, értsd a perjogászi 
társadalom másik csoportjának a kezébe letéve folyt tovább a folyamat. Ez a 
jogtudományi tapasztalatokban is megmutatkozik, ugyanis a megalkotott törvényről 
értelemszerűen a másodikként említett személyi kör alapvetően egy pozitív, dicsérő 
hangnemben szól, míg az eredeti előkészítő csapat esetében, ez jól megfogható 
egyébként két vezető kommentár hangvételében és - hogy mondjam - 
megfogalmazottságában, megalapozottságában is, azért egy nagyon komoly kritikus 
hangvételt eredményez. 

Én azt is kívánatos dolognak tartanám, bár ez már csak egy nagyon mikro 
szemlélet, hogy ez egyfajta újraegyesülésen tudjon keresztülmenni annak érdekében, 
amely érdektől vezérelve mi megindultunk annak idején, hogy tudniillik az országnak 
olyan perrendje legyen, amelyre büszkék lehetünk. Erre most nem lehetünk büszkék, 
és ha a jogtudomány tapasztalatairól kérdeznek, akkor az én tapasztalatom az, hogy a 
mai napig nem értem, a kormányzat miért nem használta azt a nemzetközi színvonalú, 
nagyon elhatározott, nagyon idealista, nagyon érte tenni akaró személyi kört, amelynek 
többek között én is a tagja vagyok, hanem más szempontok szerint osztotta be az 
előkészítésben a szerepeket. De a politika, gondolom, képes arra, hogy mindig 
visszatérjen a jóként felismerthez. 

Kérdések 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a beszámolóját. 
Két technikai jellegű kérdésben kell dönteni vagy jegyzőkönyvbe venni. Az egyik, 

hogy professzor dr. Varga István meghallgatása során érkezett meg dr. Varga László 
képviselőtársunk. Ezt vegyük jegyzőkönyvbe. 

A másik pedig, egy dolgot mulasztottam el, ez pedig az, hogy javaslatot teszek a 
vélemények és kérdések egykörös kifejezésére a képviselőtársak, bizottsági tagok 
részéről. Azt szeretném megkérdezni az albizottság tagjaitól, hogy hozzájárulnak-e 
ahhoz, hogy a kérdések és a vélemények egy körben kerüljenek meghatározásra és 
megvalósításra. Kérem, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag 
elfogadtuk, tehát egykörös lesz.  

Még egyszer nagyon köszönöm az előadását, és tisztelettel kérem 
képviselőtársaimat, ha kérdésük, véleményük van, azt mondják el és majd a végén 
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fogom én a kérdéseimet feltenni. Van kérdés, észrevétel bármelyikük részéről? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs.  

Akkor, ha megengedi, professzor úr, pár kérdést hoztam magammal és 
szeretném ezeket ön elé tárni. Egy nagyon érdekes alanyi pozíciónak a teljesen másfajta 
szabályozása, de érdekes módon a gyakorlatban egyformán megjelenő problémát 
generált. Meghallgattuk az ügyészség képviselőit a korábbi üléseken és a hatálybalépés 
és a gyakorlati megvalósítás során ütköztek egy olyan problémába, hogy az 
ügyészségnek is, amikor ő perlő félként megjelenik, jogi képviselőt kellett igénybe 
vennie. Szerencsére korrekcióra került sor, szerencsére a joggyakorlat is a normális 
útra terelte ezt a kérdést és az ügyészség effektív jogi képviselő is. 

Tehát olyan módon szabályozta aztán az eljárási törvény, hogy ez vitára ne adjon 
okot. Különösen kicsúcsosodott ez abban, amikor az ügyészséget is a 
formanyomtatvány alkalmazására szólította volna az adott bíróság, de szerencsére, 
miután az elektronikus eljárás náluk egy teljesen természetes eszköz, ezt ők ilyen 
módon alkalmazzák, és effektív az ügyészség egyúttal jogi képviselő is. 

Igen ám, de van a másik hasonló, de azért teljesen más alapokon nyugvó 
probléma, ez pedig az, amikor egy fél, egy egyszerű ügyfél ő maga jogi szakvizsgával 
rendelkezik. Már a korábbi Pp.-ben is ez feloldásra került, hogy úgy kell tekinteni, ha 
bemutatja a szakvizsga-bizonyítványát, mintha jogi képviselő lenne. Itt az utóbbi 
időben látunk egy törést, törésvonalat, ami, azt gondolom, hogy mind az elektronikus 
eljárásról szóló törvénynek, mind a Pp.-nek az összevetéséből szerintem egyértelmű, 
hogy a „mintha” szó azt jelenti, hogy ő nem lesz jogi képviselő, csak egyszerűen nem 
kell a kötelező jogi képviselet alapján egy másik szaktudással bíró embert alkalmaznia. 
Ez ott csúcsosodott ki, hogy az elektronikus eljárást kell-e rájuk kötelezővé tenni. 

Itt egy óriási példa, hogy például akár egy kúriai bírónak is lehet egy magánpere, 
már miért ne, ő is egy fél, és nincs semmifajta infrastruktúrája arra, hogy ő magát, ha 
képviseli, akkor elektronikus eljárást tudjon alkalmazni. És miután teljesen más az 
ügyészség alanyisága az eljárásokban, illetőleg egy félnek, egy magánszemélynek, aki 
peres fél lesz, ezért többen úgy értelmezzük, hogy ő nem köteles elektronikus eljárásra, 
és gyakorlatilag a joggyakorlat is ennek még aztán további folyománya, hogy például ő 
nem is kap csak azért, mert megnyeri a pert, perköltséget, hiszen ő nem jogi képviselő, 
hanem ugyanúgy fél. 

Azt szeretném öntől tisztelettel megkérdezni, hogy tényleg a jogtudomány 
oldaláról van-e esetleg erre vonatkozóan álláspontja, és azt szívesen elmondaná-e 
nekünk. 

A visszautasítások kérdéséről most nem szeretnék beszélni, mert arról már 
annyit beszéltünk, és szerencsére a formalizálás enyhítése a joggyakorlatot már 
javította. Az e-meghallgatások során az egyik előadó éppen azt vetette föl, azt hiszem, 
az ügyvédi kamara elnöke, hogy elveszik az objektív igazságra törekvés, hanem inkább 
egy merev rendszert alakít ki, ami a keresetlevéltől kezdve az, hogy a tényállást azon 
elő kell terjeszteni, az összes bizonyítékot elő kell terjeszteni, és mivel a pertaktikát 
háttérbe szorította, ezért lehet, hogy hatékonyan és gyorsan befejeződik a per, de az 
anyagi igazság nem valószínű, hogy érvényre jut. Erről, ha pár gondolatot megosztana 
velünk. 

A Legfelsőbb Bíróság képviselője elmondta, hogy 67 oldalas előterjesztést tettek 
még a jogalkotás folyamatában, amiből nem sok valósult meg. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy ezt a javaslatot önök annak idején megismerték-e, volt-e valami 
olyanfajta egyeztetés, ahol mind a jogtudomány, mind a különböző hivatásrendek 
észrevételeit egyeztették volna egymással, és aztán egy konszenzus alakult ki. 

Nagyon komoly problémának emlegette különösen az ügyvédi hivatásrend, hogy 
az alanyi jogon való iratelőterjesztés rendkívül szűk. Az első után, tehát a kereset, 
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ellenkérelem után már a bíró döntheti el, hogy ad-e engedélyt arra, hogy további 
válaszirat szülessék, ami mindenképpen becsatornázza egy olyan kényszerhelyzetbe a 
peres felet, hogy lehet, hogy nem tudja teljes mértékben mind a tényállási, mind a jogi 
érvelését előadni, és esetleg olyan útra tér a per, ami semmiképpen nem az 
igazságszolgáltatás alapvető elveit tudná szolgálni. 

Ezeket a kérdéseket szerettem volna föltenni önnek, és megköszönöm, hogyha 
válaszol rá. 

Prof. Dr. Varga István válaszadása 

PROF. DR. VARGA ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék): Köszönöm szépen. Igen. Az első 
kérdés nem egy jogtudományra tartozó, az egy logisztikai, illetőleg virtuális 
technológiai kérdés. Értelemszerűen, ahogy elnök asszony fogalmazott, a bíró is lehet 
peralany, ügyvéd is lehet peralany. Nyilván az ügyvédnél is egészen… Tehát nincs 
különbség a kettő között, mert ott sem ügyvédként fogom a saját képviseletemben 
beadni, hanem úgy, mint jogi képviseletre nem kötelezett fél. Nekem van egy 
infrastruktúrám, amin ezt meg tudom tenni, ott van az elektronikus szignatúrám, 
amivel tudok generálni teljes bizonyító erejű elektronikus magánokiratot, ahogy 
egyébként ez a bírónak is meglenne, de nyilván ő nem fogja tudni az OBH-szerver 
alkalmazásával ezt megtenni. Bár ha végül is kicsit találékony, akkor mondhatná azt, 
hogy generáltam, tehát bizonyos, hogy tőlem származik. Persze nem tudjuk majd, hogy 
kitől személyesen. 

Ebben azt gondolom, hogy rendeleti szintű jogalkotásnak, illetőleg az e-
ügyintézési törvénynek a megfelelő pontszerű módosításával azért ez a probléma 
messzemenően kezelhető. Ez az elektronikus platformok, a tárhely, ami mindenkinek 
van, tehát az ügyfélkapu mindenkinek van, az ahhoz kapcsolódó elektronikus 
szignatúra biztosításának lényegében a perjogi szituációhoz kapcsolt biztosításával ez 
kezelhető. Tehát itt nyilván az eljárási jogviszony kezdetén, amikor kiderül az, hogy 
olyan személy kerül eljárási alanyi pozícióba, például alperesi pozícióba kerül a bíró, 
abban a pillanatban egy olyan eljárási mechanizmusnak kell tudni életbe lépni, hogy 
neki például az első határidőszabás az az egyébként jogszabályilag szabályozott 
elektronikus szignatúra beszerzése, ilyen-olyan platformra való regisztráció, annak a 
visszaigazolása, és annak a külön csatornán történő lehetővé tétele, hogy ő a megfelelő 
kommunikációt meg tudja tenni, és ne akadjon bele abba a problémába, hogy 
lényegében egy ilyen tudathasadásos vagy kettős létet kelljen folytatnia. 

De ebben nem látnék tudományos problémát. Értem és emlékszem, említette is 
az ügyészségnek egy képviselője annak idején ezt a problémát, hogy azon pattant ez ki, 
de ez viszonylag egyszerű rendeleti szinten, illetőleg az e-ügyintézési törvény megfelelő 
módosításával szerintem szépen kezelhető. 

Ami már gyakorlati felvetés: a visszautasítási okoknál elnök asszony kérdése, az 
érdemi és a formai elintézés közötti feszültség viszonya. Azt gondolom, hogy én a 
felvezetőmben már megfelelően kifejtettem az erről való véleményemet, de akkor erről 
egy-két mondatot még. 

Tehát nyilvánvaló az, hogy visszautasítási okokra szükség van, az nem kérdés, 
hogy vannak a perfelvételek, a perelőfeltételek, tehát negatívan megfogalmazva a 
perakadályok rendszere, ez minden jogrendszerben így van. Vannak olyan szituációk, 
amikor formai vagy akár tartalmi hiányosságok már a keresetindítási szakban 
odavezetnek, hogy nem alakulhat perré valami. (Dr. Varga László távozik az ülésről.) 

Nálunk a probléma az, hogy nemcsak a visszautasítási okoknál és az ahhoz 
kapcsolódó, később arra visszatérő 176. § 240. §-sal való viszonya, az arra visszautaló 
megszüntetési okok közé lopakodott be az a formalizmus, amelyet meg is erősít a 
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perkoncentráció részben ezért is felelős bűnös alapelve, elnézést, hogy ezt a szót 
használom, vagy ezért is felelős alapelve, amely olyasmire képes ösztönözni a bírót, és 
erre mondtam azt, hogy egy kifejezetten integráns bírói személyt feltételez a Pp. - ami 
természetesen egy nagy meghajlás egyébként a jogi oktatás és egyebek előtt, csak 
tudjuk, hogy ez nem a valóság -, amely nagyon könnyedén az eljárás elején bele tud 
kapaszkodni a formai hiányba. De hangsúlyozom, hogy már most azzal, hogy a 170. § 
és a 176. § j) pont, a Kúriával közösen ültünk, Orosz Árpád tanácselnök úrral a 
joggyakorlat-elemző csoportban, illetőleg Bánáti elnök úr és az általa delegált 
személyek, tehát mindenki jól tudja, hogy ez a probléma részben orvoslásra került, és 
ezt mondom, hogy ez előtt meg is kell hajolnunk, hogy ebbe az irányba megindult 
nagyon helyesen már a jogalkotó. 

De a következményproblémák. Ugyanebbe az irányba hat a jelenlegi 
megvalósulása a permetszésnek, tehát a perfelvételi és az érdemi szaknak az olyan 
elkülönítése, amely lényegében teljesíthetetlenné teszi későbbi perszakban 
állításoknak és bizonyítékoknak a perbe történő bevezetését. Ez nem lett rendezve a 
keresetváltoztatás 7. §-beli definíciós módosításával. Az egy tudományos problémát 
helyre tett, amitől szenvedtünk, de ez nem változtat többek között a 215., 216., 217. § 
által felvetett utólagos bizonyítási, későbbi állítási tilalmakon, akár bírságszankcióval 
is megspékelt állítási és bizonyítás-előterjesztési tilalmakon. Ez teljességgel idegen az 
egész világon a perjogtól. Nem büntetőperben vagyunk, bár ott is lehetne vitatkozni 
ezzel. Teljességgel idegen a rendelkezési elv és a privát autonómia által irányított 
polgári pertől a tilalmaknak, a korlátoknak az ilyen szintű bevezetése. Nem arról van 
szó, hogy egy ultraliberális cselekvési szabadságot kellene adni a feleknek, nem arról 
van szó, hogy felül kellene írni a felek által a perjog logikáját, hanem arról van szó, hogy 
egy paradigmatikus döntést kell tudni végigvinni a perrenden. Ez a paradigmatikus 
döntés pedig a következő. Arra törekszem, hogy minél hamarabb, gyorsan, így azért 
remegve, hogy minél gyorsabban fixálódjon egy valamifajta pertárgy, ami nem is 
biztos, hogy kimeríti a felek tényleges vitáját, az életben felmerült problémát, de az 
rögzüljön már minél hamarabb és gyorsan intézzük el, hogy legyen a BIIR-ben egy 
lezárt ügy? És nem azért nézek elnök úrra, mert ez nem a bíró hibája, ez a törvény 
hibája. Erre törekszem vagy arra, ahogyan mi megírtuk az alapelvek között, amikor már 
a koncepció azt mondta, hogy legyenek alapelvek, akkor mi is írtunk egy alapelvi 
fejezetet, mert a polgári per rendeltetése az - nem az, hogy gyorsan, perkoncentráltan, 
lehetőleg egy tárgyaláson és gyorsan kizárva minden további dinamikus fejlődését az 
ügynek lezárjam -, hogy a feleknek az életben felmerült dinamikusan kifejlődött 
jogvitáját rendezze felelősen a bíróság és a felek együttműködésével, és a jogvita majd 
eltűnik az életből? 

Ha korai fixálásra törekszem - ebbe beletartozik a visszautasítási okok 
formalizmusán túl nagyon sok minden részletszabály, körülbelül száz olyan 
részletszabály van, amin csavarni kell ahhoz egy kicsit, hogy ne ebbe a gyors fixálási 
irányba menjen -, ami elzárja az ügyvédeket az érvelés lehetőségétől, a pertaktika 
alakításának a lehetőségétől, van egy pillanat, amikortól kezdve nem mondhatok újat. 
Ha elkezdek nem erre törekedni, hanem arra, hogy észszerű korlátok között, de 
fejlődhessen a jogvita… Ez teljesen természetes dolog volt az elmúlt időszakban, én 
húsz éve praktizálok, de Bajkai ügyvéd úr nálam sokkal régebb óta praktizál, tehát ő 
nagyon jól tudja, hogy adott esetben a nyolcadik tárgyalás volt az, amikorra én 
alperesként most már behozok egy olyan szakértői bizonyítási indítványt, most már 
behozok egy olyan okirati bizonyítékot, amit én mostanra időzítettem vagy akár most 
jutott a tudomásomra. Szóval abban a pillanatban, amikor a döntést meghozzák, a felek 
jogvitája tűnjön el a világból. Mert ha ez nem valósul meg, az kényszerítő logikával mit 
eredményez? Egy újabb jogvitát. Ez nem lehetett és nem lehet nyilván a jogalkotó célja. 
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A harmadik a Kúria 67 oldalas anyaga, illetve a bíróságok előkészítő anyaga. 
Természetesen ismerem az anyagot. Ismerem ezeket az anyagokat, de nem hivatalosan. 
Hivatalosan velem nem közölte senki, de nyilván az embernek sok ismerőse van. Ez egy 
érdekes és nagyon sok problémát a bíróságok által kidolgozó anyag volt, amiről megint 
csak bíráktól úgy tudom, de vannak itt nálam hivatottabbak, hogy erről nyilatkozzanak, 
hogy minimálisan vagy inkább semennyire nem lettek figyelembe véve most a novella 
megalkotásakor. Megjegyzem, úgy tudom, néhány napjuk volt arra, hogy a 
véleményüket megalkossák, de ez informális, de a kérdésre válaszolva ezt tudom 
mondani. Felvet problémákat hangsúlyozottan a bíróságok és nem az ügyvédség 
szempontjából, amelyek egyébként adott esetben ellentétbe is mennek, voltak ott 
kifejtve előremutató és dogmatikai problémákat feloldó javaslatok, ezek a legjobb 
tudomásom szerint nem lettek figyelembe véve, illetve én nyilván az új törvényben sem 
látom viszont azokat a dolgokat, amelyek ide kellenének. 

Nem akarom ismételni magam. Az Ügyvédi Kamara felvetésére vonatkozott az 
elnök asszony utolsó kérdése. Ez a bizonyos formalista ügyintézésre való hajlamot 
generáló jogszabály, mint az ügyvédi pertaktika keretek közé szorítása vagy 
ellehetetlenítése. Magam is gyakorló ügyvéd vagyok, ezért hivatásrendileg értem és 
megértem és én is mondom, hogy igen. Foglaljuk össze úgy, hogy talán azóta kicsit 
kevésbé szórakoztató pereskedni, de az mind igaz, hogy olyan nagy élvezeti 
értékcsökkenést, mondjuk, ez nem eredményezett, ez inkább az oktatásban 
eredményezett élvezeti értékcsökkenést.  

A polgári perrendtartásról szóló törvény alkalmazásának 
tapasztalatai az Országos Bírósági Hivatal gyakorlatában 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm professzor úrnak a kérdésekre adott választ 
is. Elnézést kérünk Senyei elnök úrtól, hogy elhúzódott egy kicsit az első meghallgatás, 
de számomra nagyon érdekes és fontos gondolatokat és folyamatokat vezetett fel a 
professzor úr. Köszönöm, ha megtartja előadását.  

Dr. Senyei György előadása 

DR. SENYEI GYÖRGY elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Asszony! Érdekes helyzetben vagyok, most professzor úr után kell 
beszélnem, de más a pozíció és mások a lehetőségek. Ugyanis professzor úr részben 
professzorként, részben ügyvédként beszélt, erre lehetősége volt, én viszont, úgymond, 
érdekességeket nem tudok felvetni, illetve ami lényeg, hogy a professzor úr 
prezentációja részben a közelmúlt történetét is felelevenítette, jogalkotási 
folyamatokat, illetve véleményt közölt a jogszabályról, én viszont csak tényeket tudok 
közölni, hogy mit tett az Országos Bírósági Hivatal, mik a kötelezettségei és mik azok a 
közelmúltbeli események, amelyek esetleg a bizottság előtt relevánsak lehetnek.  

Az elmúlt években több probléma is felmerült. Az én felszólalásomnak nem lehet 
része, hogy megvitassuk az osztott perszerkezet hasznosságát vagy a haszontalanságát. 
Ez az én hatáskörömet teljes mértékben meghaladja, hiszen azért azt mindenkor 
exponálni kell, hogy ez egy sajátos helyzet. Az elnök asszony meghívója úgy szól, hogy 
a polgári perrendtartásról szóló törvény alkalmazásának tapasztalatai az Országos 
Bírósági Hivatal gyakorlatában, de a kérdésfeltevésre talán sokkal inkább Orosz Árpád 
kollégiumvezető úr, mint valós jogalkalmazó tudna választ adni. Én is tudnék 2019. 
december 10-e előttről ezzel kapcsolatban, hiszen azt ki kell emelnünk, hogy a 
bíróságok szakmai irányítását a Kúria elnöke végzi a normatív tartalom alapján.  

Az Országos Bírósági Hivatal mit tehet, mit tett, mit tehetett a jogszabályokkal 
kapcsolatban, általánosságban a jogszabályokkal és különösképpen a perrendtartással 
kapcsolatban, hiszen alapvető és eminens kötelezettségeket szabályoz. A jogszabály-
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véleményezésben vesz részt, képzést szervez központi és regionális szinten és a 
bíróságokat igazgatja ennek megfelelően, természetesen mindenkor a bírók, a 
bíróságok függetlenségének tiszteletben tartása mellett. Tehát az Országos Bírósági 
Hivatal részt vett a jogalkotási folyamatokban és a jogalkalmazói tapasztalatok 
becsatornázását tekintette elsődlegesnek, képzéseket szervezett központi és regionális 
szinten, hogy felkészült bírói kar kezdhesse meg egy új norma alkalmazását. 
Kommentár jellegű elektronikus segédanyag készült, illetve határozat-mintatár 
született. A határozat-mintatárral összefüggésben hozzáteszem, hogy már megelőzzem 
a kérdést, nem kötelező az alkalmazása, lehetőség és nem kötelező. Van, aki szereti, 
van, aki nem. Ha csak határozat-mintatárról beszélünk, én emlékszem rá a korom 
miatt, mindig is voltak minták, tehát ez nem újdonság. Hiszen hogy írtuk ki? Idézendő 
103-as mintán, adja ki észrevételre. Hányason kellett kiadni észrevételre? Volt, aki 
használta, volt, aki fejből lediktálta. Tehát ez a mintatárakkal kapcsolatos. 

Létrejött egy új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport, erről már 
professzor úrral beszéltünk, hogy itt hatályosulást vizsgálunk meg hatályosulást 
támogatunk, de egy jogszabály hatályba lép, és utána hatályban van. Hogy hogyan 
hatályosul - ez a hatályosulással kapcsolatos kifejezés véleményem szerint nem bír 
normatív tartalmi háttérrel. 

Az OBH igyekezett a jogértelmezési kérdéseket gyűjteni, szintetizálni, a 
képzések szakmai tartalmát meghatározni, és ott minőségbiztosítási szempontokat is 
figyelembe venni, adatot gyűjtött, a helyi munkacsoportok jelzéseit fogadta, illetőleg a 
civilisztikai kollégiumvezetők országos tanácskozásait, üléseit előkészítette, 
előkészíttette a Kúriával mindenkor együttműködésben. És ami még lényeges volt, a 
határozatminta-tár, az úgynevezett benchbook megírásának a koordinálása volt, de 
létrejött Vibe felület, amely a bíróságok kollégiumvezetőinek és a helyi 
munkacsoportok vezetői számára is elérhető volt. A bíróságok havonta megküldték az 
OBH felé a jogalkalmazói problémákat, módosítási javaslatokat és értelmezési 
kérdéseket, illetőleg az egyes bíróságok igazgatási, technikai és ügyviteli javaslatokat is 
tettek. 

Nagyon fontos még megemlítenünk, hogy a Pp.-munkacsoport 2020. februárig 
működött, és akkor egy sajnálatos, valamennyiünk előtt jól ismert körülmény okán a 
polgári, gazdasági és munkaügyi veszélyhelyzeti kabinet jött létre, az OBH elnöke által 
létrehozott határozattal a veszélyhelyzeti kabinetek jöttek létre, és ennek egyike volt a 
polgári kabinet, amely a Veir. alkalmazása tekintetében polgári, gazdasági és 
munkaügyi ügyszakot érintő igazgatási intézkedéseket megalapozó javaslatokat és 
véleményeket tett. Erre kollégiumvezető úr, azt hiszem, jól emlékszik, rengeteg 
munkája volt ebben a bizottságban. A szakmai kabinet munkája e rendkívüli 
helyzetben segítette, úgy gondolom, a bíróságok ítélkezési tevékenységét, hiszen a 
Kúria ennek a szakmai munkának az eredményeként további lépéseket tudott tenni és 
szakmai ajánlásokat tudott, az ítélkezés egységét és egészét úgymond átvezető 
segítséget tudott adni a veszélyhelyzeti szabályok alkalmazása körében. 

Nyilván a jogalkalmazás, illetőleg a jogszabály-, jogalkotási kezdeményezéssel 
összefüggésben a polgári perben alkalmazandó nyomtatványok egyszerűsítését célzó 
módosítási javaslatot terjesztett elő az Országos Bírósági Hivatal, és ennek 
eredményeként, úgy gondolom, hogy az új nyomtatványok rövidebbek, egyszerűbbek 
és közérthetőbbé váltak. Ami pedig jelentős, a személyi állapotot érintő perek, az 
ügyész perbeli szerepe és a fizetési meghagyással kapcsolatos eljárás módosításának a 
kezdeményezése volt. 

Az Országos Bírósági Hivatal e körben nyilván nem jogalkalmazó szerv. Tehát 
Bánáti elnök úrral, a professzor úrral nem tudok vitatkozni, tudnék, de nem itt és nem 
most és nem ezekről a kérdésekről. A jelzésre állt fel a Kúria joggyakorlat-elemző 
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csoportja. Én úgy gondolom, hogy értékes tevékenységet folytatott. Az IM-Pp.-
hatályosulási munkacsoportban részt vett az Országos Bírósági Hivatal delegáltja is. 

Néhány olyan kérdés, amelyet talán még fontosnak tarthatunk, hogy 
ismertessek. A Pp.-novella 2021. január 1-jei hatálybalépéséhez kapcsolódó elnöki 
feladatok körében, hogy a bírói kart felkészítsük az átfogó jogszabály-módosításra, ez 
egy folyamatos feladat, kihívás és eminens kötelesség. A bíróságoknak szóló tájékoztató 
anyagok készítése és megküldése folyamatos. Az elektronikus Pp.-tananyag 
hatályosítása folyamatos, a Pp.-benchbook hatályosítása szintén folyamatos, és 
folyamatos a képzésszervezés is. Itt most teljesen fölöslegesen kezdek panaszba, de 
nyilvánvalóan a képzések lehetőségét is behatárolta a pandémiás helyzet. 
Nyilvánvalóan a képzések döntően a Skype-térbe kerültek, személyes részvétellel a 
képzések gyakorlatilag megszűntek, ennek a lehetősége, amelynek a fontosságát, azt 
hiszem, ebben a szakmai körben fölösleges, hogy kiemeljem, hiszen a Skype 
személytelensége az érdemi, szükséges, konstruktív szakmai párbeszédet gyakorlatilag 
nem biztosítja. 

Az idézésminták és keresetlevél-nyomtatványok módosításra kerültek, és a 
lajstromprogramban szükséges módosítások végrehajtásra kerültek, az ügyfeleknek 
szóló tájékoztató kis füzetek pedig szintén hatályosításra kerültek. Nyilvánvalóan az 
ügyfél-tájékoztatás is eminens kötelezettségünk, és ennek mindenkor igyekszünk 
eleget tenni. 

A Pp.-novella hatálybalépése óta öt hónap telt el, és ennek a novellának a hatása 
érdemben hosszabb távon csak így vizsgálható. Ezzel kapcsolatosan pont professzor 
úrral, amit professzor úr is volt szíves említeni, egy néhány héttel ezelőtti 
beszélgetésen - vitának nem nevezném, hiszen az inkább beszélgetés volt, sőt, 
beszélgetés volt - is felmerültek kérdések ebben a körben is, amelyek érintették a 
felvetéseket. Tehát én erre azt mondtam, hogy ahhoz, hogy egy jogszabályról 
megalapozott véleményt mondhassunk, éveknek kell eltelni, és ezeknek az éveknek 
lehetőség szerint pandémiamentesnek kell lenniük, hiszen az eljárások, az eljárások 
mikéntje és milyensége egy pandémiás helyzetben nehezen ítélhető meg.  

Bánáti elnök úrra nézek, hiszen többször beszéltünk az ügyvédi 
bekapcsolódásról az elektronikus eljárásokba, a tárgyalások elektronizálásába, a 
digitális térbe helyezésére. Voltak ügyszakok, ahol sikeres volt, volt, ahol kevésbé 
sikeres volt, ez mindenkor függött az eljárási résztvevők személyének hajlandóságától 
és hozzáállásától. Ez minden szintre vonatkozik, ez vonatkozik a jogi képviselőkre, 
minden hivatásrendre, ügyvédekre, bírákra és a perben részt vevő felekre. Ezek 
hozzáállásbeli kérdések. De egy megalapozott álláspont kialakítását, én úgy gondolom, 
ez az elmúlt másfél év kizárja, hiszen hol veszélyhelyzeti szabályok szerint, kivezető 
rendelkezések vizsgálata, a főosztályvezető asszony erről rengeteget tudna beszélni, 
amit egész egyszerűen a vírushelyzet kényszere hozott. Tehát ezeket a számokat 
mindenkor fenntartással kell kezelnünk, illetőleg sajátos jelenségeket is meg kell e 
körben említenünk. 

Néhány gondolatot azért összeszedtem az elmúlt évek tapasztalataiból. Az 
osztott perszerkezet - ezzel kapcsolatban én ebben egy másodpercig sem kívánok 
vitatkozni. Az, hogy az osztott perszerkezet két és fél éve hatályos, logikus, racionális, 
és ennek mélyen helytálló konzekvenciáit, én úgy gondolom, hogy évek múlva lehet 
csak levonni, mert pontosan ez is alkati kérdés, kinek mi tetszik. Érkezett a professzor 
úr által exponált nézet is, és olyan is érkezett, amely pedig alkalmazhatónak és jónak 
tartja ezt a normát. Ennek a véleménynek a szintetizálása a későbbiek során lehetséges. 

A visszautasítások problematikáját többször is érintette a prezentáció is, és ez 
egy létező jelenség. Tehát a keresetlevél tartalmi és alaki kellékei egyértelműbbek lettek 
2021. január 1. napjától, és a továbbiakban nem azonnali visszautasítási ok, ha a 
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keresetlevél nem tartalmazza a 170. §-ban, illetve törvényben előírt egyéb kötelező 
tartalmi elemeket, illetve alaki kellékeket, vagy a felperes nem csatolta a 170. §-ban, 
illetve a törvényben előírt egyéb kötelező mellékleteket.  

Sok, tehát felmerült a kérdés, valóban az új Pp. hatálybalépését követően sok 
visszautasítás született a bíróságokon, ez egyértelmű. Itt azonban egyet ki kell emelni: 
ez az összes jogszabály esetében, ha egy új jogszabály hatályba lép, mindenkor az 
útkeresés időszaka jellemzi a bíróságokat és a bírákat. Ez nem használható arra, hogy 
jó- vagy rosszindulat, ezek egész egyszerűen olyan jogalkalmazási kérdések, amelyek 
elemzése hosszabb időt vesz igénybe, hiszen amíg átfutnak a döntések másodfokon, 
ebben még aktívan részt vettem másodfokú tanácselnökként a Fővárosi Ítélőtáblán. 

Kétségtelen tény, de ez nemcsak a keresetlevél-visszautasítást, ez a 
jogalkalmazás egészét jellemzi, hogy nem alkalmazunk egyformán jogot, sem eljárási, 
sem anyagi jogi normát, ebben eltérések vannak. Professzor úr említette, hogy 
ügyvédként is tapasztalt hozzáállásbeli eltéréseket, én is tapasztaltam bíróként ügyvédi 
hozzáállásbeli eltéréseket. Hol húzódik a pertaktika határa? Nevezhetjük ezt időnként 
pertaktikának, én nem tartoztam a bírságoló bírók közé, de volt, amikor a pertaktika 
méltányos alapon is 50 ezer forint bírságot kellett hogy eredményezzen, mert nagyon 
jól sikerült, csak már nem volt esetleg a pertaktika fogalmi körébe tagolható. Tehát az, 
hogy mi a jó, mi a rossz, hogyan működik, mindig csak a konkrét, adott esetben az 
eljárásjogi tényállás tanulmányozását követően mondható perről alapos vélemény. 

Valóban nincs helye a jogi formalizmusnak. A szélsőséges jogi formalizmusnak 
nincs helye soha, azonban a jogi normakövetés az a bíróra is, az egyéb 
társhivatásrendekre is egyértelmű és eminens kötelezettséget ró. Tehát nem szabad 
soha az inga elv szerint jogot alkalmazni, ha egy norma hatálybalépését követően 
történtek visszautasítások, mert történtek visszautasítások, ne jussunk el oda, hogy 
most már soha többet visszautasítást. Mert én még emlékszem arra az időre, amikor a 
kézzel írt, kibogozhatatlan keresetlevelek vissza nem utasítása okán keletkezett az öt 
éven túli ügyeknek egy nagyon jelentős hányada. Tehát mindenkor a dinamikus 
egyensúly fenntartása eminens kötelezettség. 

A pertaktikát érintettük.  
A bizonyítással kapcsolatban. Az elmúlt év eseményeit, a bizonyítás nehézségét 

tekintve, azt hiszem, teljesen feleslegesen mondanék bármit, nemcsak hogy a 
tanúmeghallgatás nehézsége, hanem a szakértői vélemény elkészítésének nehézsége, a 
szakértői szemle elvégzésének nehézsége körében, amíg el nem hárult a vírushelyzet, 
kizárt, hogy megnyugtató választ tudjunk adni.  

A formanyomtatványokkal kapcsolatos anomáliák, úgy gondolom, részben 
leépültek, amíg formanyomtatvány van, addig anomália van, de ez is az iskolák közötti 
különbség. Van, aki mindenáron formanyomtatványon szereti beadni, van, aki meg 
nem szereti a formanyomtatványon. Ez az ügyfélre is vonatkozik, a bíróra is vonatkozik 
és mindenkire. 

Az ügyérkezés-csökkenés is szóba került. Az ügyérkezés-csökkenéssel 
kapcsolatban majd elnök asszony engedelmével néhány statisztikai adat ismertetésére 
fogom felkérni a munkatársamat, de azért egyet ne felejtsünk el. Nyilván az 
ügyérkezésre magyarázat - és most egyelőre ne tekintsük ezt mindenféle hivatkozási 
panáceának -, hogy pandémia van, de ez a bírósági eljárást nagyban befolyásolja. Plusz 
egy érdekes jelenség, amely ebben a teremben mindenki előtt ismert, a 2017 utolsó 
negyedéves előre hozott perindítás. Hétezerrel több pert megindítottak a felek még a 
régi Pp. hatálya alatt. Tehát hétezer per mindig hiányzik valahonnan, amikor 
megjelenik decemberben, az hiányzik januártól a következő időszakban. De valóban a 
bíróságokon az ügyszámot, az ügyérkezést egy csökkenés jellemzi mind a két 
ügyszakban, de itt most csak a civilisztikáról van szó. De ez a csökkenés nem vagy nem 
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csak az új Pp. hatálybalépését követően jelentkezett, hanem már jóval előtte is. 
Bizonyos ügykategóriákra, ha gondolunk, a perrendi normatív háttértől függetlenül is 
nemhogy csökkentek, hanem bírói referádák tűntek el. Egész egyszerűen a jogkövetés 
és bizonyos gazdálkodó szervezetek hozzáállása folytán a bíróságon kívüli vitarendezés 
domináns lett. Ezeket a tényeket sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

Megkerülhetetlen fogalom az úgynevezett anyagi pervezetés, amely a 
perrendtartás egyik sarokpontja, az új Pp. sarokpontja és ebben a körben ez egy újszerű 
jogintézmény. Még mindig az értelmezése, elemzése folyik, 2021-ben is országos 
képzéssorozat is meghirdetésre került, amelynek során regionális törvényszéki szinten 
kifejezetten erre a témakörre specializáltan workshop-jellegű képzések is megtartásra 
kerültek, hogy a jogalkalmazói tapasztalatok leszűrhetők legyenek és egy irányba 
kerülhessenek, magyarán szólva a jogbizonytalanság kiszűrése ebben a körben is 
eminens kötelezettség. Pontosan ugyanott vagyunk ebben a körben, az anyagi 
pervezetéssel ugyanúgy vagyunk, mint a pertaktikával, hogy a pertaktika meddig 
pertaktika, mikortól perelhúzás. Ugyanez az anyagi pervezetésnél, hogy meddig anyagi 
pervezetés, úgy történjen az anyagi pervezetés, hogy a bíró egyidejűleg tartózkodjék a 
prejudikálástól is. Ez egy olyan érdekes jelenség, amely kapcsán nyilván hosszabb és a 
társhivatásrendek becsatornázott véleményeit követően vonható le csak és kizárólag 
következtetés. 

Határidők. A határidőkre vonatkozóan a társhivatásrendek szerintem soha nem 
fognak jóformán teljesen egyező álláspontot kifejteni, hiszen nyilván, akinek beadványt 
kell előterjeszteni, annak a határidő kevés, annak meg, aki azt el szeretné bírálni, talán 
sok. Nyilván vita volt a 45 napos ellenkérelem-előterjesztéssel összefüggésben. Ez a 
személyi állapotot érintő perekkel összefüggésben változott és a jogi képviselő nélkül 
eljáró fél ellenkérelmét szóban is előterjesztheti a perfelvételi tárgyaláson. Ez a laikus 
jogkeresőknek talán segítség. Nem talán, véleményem szerint segítség. A perfelvételt 
lezáró végzés meghozatalát követően előadott új tényállítással közvetlen okozati 
összefüggésben álló kereset, illetve ellenkérelem változtatásához nem kell a bíróság 
engedélye. E körben ez is, úgy gondolom, segítség. Az Országos Bírósági Hivatal 
ezekkel a normatív változásokkal, normaváltozásokkal egyetértett, illetve részben 
kezdeményezte is azokat. Nem minden kezdeményezés fog helyt, de az Országos 
Bírósági Hivatal a bírák jelzéseit figyelembe veszi, szintetizálja és igyekszik a jogalkotó 
felé ezt becsatornázni, ezek a csatornák vagy helyt fognak, vagy nem. De remélhetőleg 
igen, mint ahogy ebben az esetben látszott, hogy igen, így történt. 

Elnök asszony, engedelmével megkérem Benkő Imola főosztályvezető asszonyt 
néhány, talán nem érdektelen statisztikai adat közlésére, hogy a jelenlevőket erről 
tájékoztathassa. 

Dr. Benkő Imola szóbeli kiegészítése 

DR. BENKŐ IMOLA főosztályvezető (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm 
szépen a szót. Bevezetésként hadd mondjam el, hogy készülvén a mai albizottsági 
ülésre, a negyedéves adatokat vizsgáltuk. Ez azt jelentette, hogy 2019, 2020, illetve 
2021 első negyedévéig, negyedéves bontásban, hogy összehasonlítható adatokat 
kapjunk, figyeltük az ügyforgalmat, az új Pp.-s ügyérkezést, illetve majd később kitérek 
a visszautasításra és a pertartamra is.  

Az ügyérkezés valóban azt a képet mutatja, amit elnök úr is ismertetett, hogy 
2018-ban az új Pp. hatálybalépését követően egy erős csökkenés volt megfigyelhető. 
Részben itt az előrehozott perindításoknak köszönhetően, illetve egyfajta betanulási 
szakaszban voltak az ügyfelek is. Aztán beállt ez az érkezés olyan módon, hogy kisebb 
ingadozásokkal körülbelül 120-125 ezer ügy érkezik járásbírósági, illetve törvényszéki 
első fokra egy évben. 
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Most láttuk az elemzésből, hogy a járásbíróságok ügyterhét csökkentette már 
most az első negyedév adatai alapján a hatáskör módosítása, amit az új Pp.-novella 
vezetett be, hiszen a törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyek száma megnőtt, és 7 
százalékkal volt magasabb törvényszék első fokon az ügyérkezés az egy évvel korábbi 
azonos időszakhoz képest. 

Ami még érdekesség, ahogy elnök úr is említette, a pandémia miatt 
természetesen egyfajta torzított számokat vizsgálhatunk a 2020. évben, viszont a 
veszélyhelyzet ellenére sem csökkent az előző évihez képest az ügyérkezés. Tehát azt 
vetíti előre, hogy 2021-ben álláspontunk szerint emelkedni fog az ügyek érkezése, mert 
már ebben a veszélyhelyzeti időszakban sem volt csökkenés. 

A befejezésekre áttérve: a befejezések számában körülbelül szintén egy 
stagnálást, egy nem számottevő módosulást lehet megfigyelni, ami azt jelenti, hogy 
körülbelül 120 ezer, tehát 115 ezer fölött alakult az éves befejezések száma, tehát 
közelítve az ügyérkezéshez. Sőt, 2020-ban a 2019. évhez viszonyítva nőtt a befejezések 
száma. Ez már ebben az időszakban, tehát a veszélyhelyzet ellenére megfigyelhető volt. 

Amikor az első hullám bekövetkezett, tehát a rendkívüli jogalkotás időszakában 
az eltérő eljárási szabályokat kellett a bíróságoknak alkalmazni, akkor ez némileg 
visszavetette a befejezések számát, de aztán, amikor már a második veszélyhelyzettel 
újra ezek az eltérő eljárási szabályok érvényesültek, akkor ez a csökkenés már nem volt 
olyan nagy mértékű, hiszen a bíróságok már felkészülten várták ezeket az átmeneti 
szabályokat. 

A folyamatban lévő ügyek kapcsán, tehát itt még maradva a járásbírósági, illetve 
törvényszéki első foknál, most jelenleg, 2021. március 31-ei adatokat tekintve első 
fokon összesen polgári és gazdasági peres ügyeket tekintve 52 ezer körüli a 
folyamatban lévő ügyek száma. 

A visszautasítások számát vizsgálva érdekes, hogy már most érzékeljük a Pp.-
novella hatását, hiszen kezdetben, illetve 2019-ben még 14 százalék volt körülbelül az 
összes befejezéshez képest a visszautasítások aránya, és ez az arány már 2021. első 
negyedévben 9,3 százalékra csökkent. Tehát látható, hogy itt a 14 százalék és a 9 
százalék közötti különbség már most megmutatkozik, és ahol még nagyobb a 
különbség, a törvényszék első fok, ott felére csökkent a visszautasítások aránya a 
kötelező jogi képviselővel eljáró fél esetében is a kötelező hiánypótlásra tekintettel. 

A pertartamok alakulása kapcsán, amikor az IM Pp.-munkacsoportja felállt, és 
ezt az egész novellát, a kodifikációs folyamatot elindította, akkor egy olyan kimutatást 
készített az Országos Bírósági Hivatal, ami azt mutatta, hogy a pertartamok és főként 
a személyi állapoti perek vonatkozásában megnőttek. Mi azt gondoljuk, hogy a Pp.-
novella hatása még e tekintetben nem vizsgálható, tehát most még, figyelemmel a 
pandémiára is, a pertartam vonatkozásában nem tudtunk olyan módon adatokat 
kimutatni, amelyek most bemutatásra érdemesek lennének; ezt egy hosszabb távú 
vizsgálattal lehet majd megfigyelni. Mindenesetre mind a személyi állapotot érintő 
perek vonatkozásában a 2019. évi jogszabály-módosítás, mind pedig most a január 1-
jétől hatályba lépő Pp.-novella mindenképpen a pertartam csökkenéséhez kell hogy 
vezessen. 

E tekintetben egy számadatot engedjenek meg. Ez azt jelenti, ez most 2021. 
március 31. napi statisztikai adat, hogy most jelenleg 1400 körül van a két éven túl 
folyamatban lévő, új Pp. hatálya alá tartozó ügyek száma, de ez a ’18. január 1. óta 
érkezett, új Pp. hatálya alá tartozó ügyek mintegy 467 ezer ügyszámához viszonyítva 
mindössze az ügyek 0,3 százalékát teszi ki. Tehát nyilvánvalóan itt a hatálybalépés még 
nem olyan hosszú, de ’18. január 1-je óta még az ügyeknek az úgymond hosszú 
pertartamúvá változása ilyen módon nem vizsgálható, de jótékony hatása van ezek 
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alapján az adatok alapján az új perrendtartásnak a pertartam alakulására. Úgyhogy én 
röviden ennyit gondoltam ismertetni. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, 

albizottsági képviselőtársaimat, van-e kérdésük, véleményük az elhangzottakhoz. 
(Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm. Akkor, ha megengedik. Nagyon rövid leszek a 
kérdésfeltevést illetően. 

A főosztályvezető asszony által közölt adatokból már némileg kaptam választ a 
kérdésemre, mert éppen az lett volna a kérdésem, hogy a törvényszékek és a 
járásbíróságok között az általános hatáskör bevezetése óta van-e ügyszámeltolódás az 
egyik vagy másik felé. Így elmondta, hogy 7 százalékkal megnőtt a törvényszékeken 
indult ügyek száma. A kérdésem, és akkor ez most igazgatási kérdés, hogy bírói 
beosztásokat át kellett-e alakítani, kirendelések kellettek-e ehhez. És ha már 
ügyteherről és bírói ügyteherről beszélünk, hiszen én is voltam életemben fogalmazó, 
tudom, hogy melyik bírónak mennyi ügye volt, és a ’90-es évek fordulóján iszonyú 
komoly terheket cipeltek bírák magukon, az egyes bírók ügyterhe csökkent-e, nőtt-e, 
változott-e? Tehát ha egy picit erről még elnök úr beszélne, annak én nagyon örülnék. 

A másik kérdésem éppen az lett volna, amit szintén főosztályvezető asszony 
némileg megválaszolt, ez pedig az, hogy a ’18. január 1. óta indult perekben már 
tapasztalnak-e olyan számú befejezést, amit vártak majd a joggyakorlattól vagy a 
gyorsabb gyakorlattól. Némileg erre is válaszolt főosztályvezető asszony. Ha gondolja 
elnök úr, ezt a kérdést amúgy is föltettem volna, ha ebben a témában még szívesen 
hozzáfűzne valamit, akkor nagy tisztelettel köszönöm, és várom akkor a választ. 

 
DR. SENYEI GYÖRGY elnök (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlevők! Röviden. Tehát az 
ügyteher nyilvánvalóan egy összetettebb kérdés. Mert mi az, hogy ügyteher? Tehát az 
ügyteher egyfelől jelent egy nominálértéket, hány ügy van folyamatban, és hogy milyen 
ügy van folyamatban. Tehát ennek a kettőnek az együtthatója alapján adható erre 
válasz. Az ügyszámcsökkenés folyamatos, az ügyeken belüli belső struktúrában pedig 
esetenként, időnként egyfajta belső elnehezülés jellemző. A jogviták részben 
összetettebbek lettek és problematikusabbak, egy része, a jogviták egy része 
kétségtelenül. Illetőleg, ami probléma, nem probléma, de tény, hogy bizonyos könnyen 
befejezhető, egyszerű megítélésű ügyek száma is csökkent. Tehát az ügyteherrel 
kapcsolatosan egyfajta sajátos helyzetet láthatunk, hogy a nominálérték feltétlenül 
csökkent, a belső struktúra pedig ezzel némileg ellenkezőleg hat. 

A kirendelésekre irányult elnök asszony kérdése. Erről külön statisztika jelenleg 
nem áll a rendelkezésemre, de a válasz igen. Nyilvánvalóan a központi régióban 
jellemzően jobban, de országosan is kirendelések elsősorban hatáskör szempontjából 
igen, érezhetőek. Járásbírósági kollégák tárgyalnak törvényszéki ügyet az ítélkezési 
tevékenység részbeni vagy egészbeni megtartásával, vagy megtartás nélkül, ebben 
eltérő fokozatok vannak. Igen, vannak. 

A kirendelések egyébként nem haszontalanok, hiszen mikro és makro szinten is 
van jelentőségük. A kirendelt kolléga adott esetben más hatáskörű bíróságon más 
eljárási keretek között, adott esetben másodfokon is ítélkező tevékenységet tud 
folytatni, ezzel segíti azon bíróságot, ahova ki van rendelve, de nyilvánvalóan a 
személyes benyomásai, képzettsége, tapasztalatai, az ítélkezési tapasztalata is nő. 
Tehát van kirendelés, nyilvánvalóan az országos ítélkezés szempontjából nem 
szignifikáns, de van, létező jelenség és én azt hiszem, hogy marad is. 
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ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Engedje meg, hogy még egy kérdésről 
tájékoztassam elnök urat, mert amikor elkezdte az előadását, megemlítette, hogy a 
polgári perrendtartás végrehajtása körében az Országos Bírósági Hivatalnak egy jóval 
szűkebb látóköre, feladatrendszere van, mint mondjuk a Kúriának vagy a 
tudománynak, vagy az ügyvédségnek, vagy az ügyészségnek. De azt tudni kell, hogy 
amikor mi ezt a munkát elkezdtük, a Kúria-elnöknek megírtuk, illetve az igazságügyi 
minisztert tájékoztattuk róla, hogy ez a munka elindult, akkor az előző elnök asszony 
kifejezetten megkereste az albizottságunkat a vonatkozásban, hogy ők minél szélesebb 
spektrumon szeretnének ebben a munkában részt venni, olyannyira, hogy amikor 
másokat hallgattunk meg, akkor is meghívtuk az Országos Bírósági Hivatal aktuális 
felelősét vagy akit ide küldtek, mert e kérést akceptáltuk és mindenképpen a 
legtranszparensebben szerettük volna az Országos Bírósági Hivatal szeme előtt is ezt a 
vizsgálati munkát folytatni, aminek semmi más oka nincs, meg célja sem, hogy 
szakmailag ezt a kérdést az Országgyűlés szakbizottsága körbejárja. Tehát nem volt 
kérdés ezek után, hogy az Országos Bírósági Hivatal maga szeretett volna ebben a 
munkafolyamatban részt venni, hogy aztán egyszer csak egy előadást is kaphassunk az 
önök szervezetétől.  

 
DR. SENYEI GYÖRGY elnök (Országos Bírósági Hivatal): Ezzel teljesen egyet is 

értek, ha az elnök asszony be kívánt kapcsolódni a tiszteletre méltó bizottság 
munkájába. Ezzel teljes mértékben egyetértek, magam is fenntartom és a jövőben is 
szeretnék részt venni, hiszen csak más a megközelítés, az eseti döntésekből levont 
következtetések tartoznak a szakmai vezetésre, de nyilvánvalóan az igazgatási 
szempontok alapján, igazgatási alapon, a bíróságokat érintő jogszabályok körében az 
Országos Bírósági Hivatal eddig is és a jövőben is mindenféle és fajta normatív 
hatáskörével élni fog. Természetesen közreműködik és igyekszik segítséget nyújtani 
minden szinten. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy mi mindig meghívjuk azokat 

a szervezeteket is, akik már korábban előadták álláspontjukat és észrevételeiket, illetve 
segítő szándékkal az albizottság munkájában részt vettek, mindenképpen meg 
szeretném kérdezni, hogy az elhangzottakhoz van-e hozzáfűznivaló, elmondanának-e 
bármiről véleményt, amivel nem értenek egyet, vagy amit éppen támogatni kívánnak. 
Tisztelettel kérem kabinetfőnök asszonyt, kollégiumvezető urat és elnök urat, hogy 
jelezzék számomra. (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót dr. Orosz 
Árpád kollégiumvezető úrnak. 

Hozzászólások, kérdések 

DR. OROSZ ÁRPÁD kollégiumvezető: Köszönöm szépen. Nagyon röviden. 
Elnök asszony, említette azt a 67 oldalas észrevételt. Ez a mintegy két évvel ezelőtti 
meghallgatásomon tőlem hangzott el. Szeretném tisztázni, hogy az a 67 oldalasként 
említett észrevétel, a Pp. jogalkotási folyamatában, a törvény megalkotása előtti volt, 
tehát nem a mostani novella előtti, és én akkor hangsúlyoztam, most is fenntartottam, 
hogy természetesen nekünk kötelességünk, hogy hallassuk a szavunkat. Ezt jelen 
szabályozás szerint nem tehetjük másként, mint az OBH mindenkori elnöke útján. Így 
tettünk akkor, és azt elmondtam, most is fenntartom, hogy természetesen a Kúriának, 
a bíróságnak onnan változik a szerepe, amikor a törvényt az Országgyűlés elfogadja. 
Onnantól már nem ezzel a 67 oldallal foglalkozunk, hanem a meglévő törvény 
alkalmazásával, hogy azt minél optimálisabbá tegyük, erről szóltam annak idején. Ezen 
dolgozunk azóta is. 
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Csatlakozom professzor úrhoz, hogy igen, el kell ismernünk, hogy a munka 
során, amit persze az OBH-val is együttműködve fejtettünk ki, a legaktuálisabb volt a 
visszautasítás kérdése, a keresetlevél visszautasításával joggyakorlat-elemző csoport 
foglalkozott. Ez megtérült, mert íme, az első novella, felesleges lenne százalékot 
mondani, hiszen úgyis a kérdéseknek más a fajsúlya, de nagy százalékot kellene 
mondanom, hogy milyen arányban jelenik meg az első novellában. Köszönet érte, 
ahogyan professzor úr is mondta, ezt el kell ismernünk. Azzal egyetértek, hogy még 
nincs itt az ideje annak, hogy hátradőljünk, ahogy fogalmazott a professzor úr, mert 
további kérdések foglalkoztatnak bennünket. Alá tudom támasztani, hiszen járom az 
országot kollégiumi ülésekre, hogy a törvényszékek mivel foglalkoznak: anyagi 
pervezetés, anyagi pervezetés másodfokon kiemelten, bizonyítás, azon belül a szakértői 
bizonyítás.  

Azt kérem, ha ebben a körben a véleményünket megfogalmazzuk, akkor az 
találtassék meghallgatásra majd a jogalkotó részéről is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr! 
 
DR. BÁNÁTI JÁNOS elnök (Magyar Ügyvédi Kamara): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Albizottság! Itt, a teremben az albizottság a törvényalkotást képviseli, elnézést 
ezért a triviális mondatért, és mellette itt van a jogtudomány, a bírói igazságszolgáltatás 
szakmai vonalát képviselő Kúria, az igazgatási vonal és úgy mondanám, a 
jogérvényesítők hivatásszerű képviseletében mi. Ebből az összetettségből én 
természetesen azt emelem ki, ahol vagyunk és amiért vagyunk, vagyis a jogalkotót. A 
jogalkotó kívánja áttekinteni a joggyakorlatot abból a szempontból, hogy jogalkotásra 
van-e szükség, és ha igen, milyen körben. 

Ebből következően a számtalan téma közül, ami felmerült, mindenképpen 
zárójelbe teszem azokat, amelyeket más fórumokon meg tudunk vitatni, mert 
szerencsére egy nagyon korrekt és széles körű szakmai együttműködés van az 
igazságszolgáltatás, tehát a bíróságok és az ügyvédség között, ahol a gyakorlati 
problémákat meg tudjuk vitatni. Tehát a jogalkotásra koncentrálok. A jogalkotásból 
egy kérdés a múltból, amely szerintem nagyon lényeges volt, a visszautasítás 
kérdésének a rendezése. Azt mondanám, hogy majdnem tökéletesre sikeredett, 
részben a jogalkotásnak és részben a bírói gyakorlatnak, úgy mondanám, a természetes 
fejlődése révén, hiszen a bevezetés utáni útkeresés hetei, hónapjai elmúltak és ma a 
visszautasítás aránya olyan mértékben csökkent - nem mondom, hogy ideális, mert 
nyilván a 0 vagy 0-1 lenne az ideális -, azt hiszem, hogy ez már elfogadható, jelentősebb 
részében a visszautasítás mögött, mondjuk úgy, ügyvédi hiba van. Erről én nem is 
kívánnék szólni.  

Van egy másik része, ami nyilvánvalóan nagyon fontos és ezt széles körben több 
fórumon kell még megbeszélnünk, ez a perkoncentráció, egyszerűen fogalmazok, a 
tényálláshoz és a bizonyítási indítványokhoz való kötöttség kérdése. Másik oldalról, 
úgymond, a jogi képviselői taktika, amely persze összemosódik, mert egész egyszerűen, 
ahogy professzor úr is mondta, olyan dinamikus fejlődése kell hogy legyen egy pernek, 
és ebből kell kiindulnunk, hogy maga a dinamikus fejlődés eredményezi az esetek 
döntő részében, hogy igenis új tényállást kell előadnunk, új reflexióra van szükség és új 
indítványra. Itt meg kell találni a jogalkotással azt az utat, amely ebből a merev 
határból ezt a kérdést elmozdítja, de természetesen egyértelműen elfogadom elnök 
úrnak azt a felvetését, hogy főleg a pandémia miatt a hatálybalépés óta nem telt el annyi 
idő, amiből következtetve egyértelmű álláspontot lehetne elfogadni. 

Áttérek arra, amire viszont lehet már most, és ez jogalkotói kérdés. Onnan 
indulok ki, ami elhangzott, a jogérvényesítés jogából. Szeretném azonban, ha a 
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jogérvényesítés jogát nem úgy tekintenénk - nem ebben a teremben ülőkre vonatkozik 
ez, mert itt nyilván mindenki tudja -, hogy az csak a jogvitát indítót illeti meg, tehát a 
felperest, a jogérvényesítés joga az alperest is teljeskörűen kell hogy megillesse, és itt 
ebben a helyzetben hihetetlen hátrányba kerül. Ha jól emlékszem, ezt elmondtam a 
korábbi felszólalásomban is, most a mai beszámolókra figyelemmel ismétlem meg, 
főleg azért, mert professzor úr mondott egy számomra is megdöbbentő és nyilván 
alappal elmondott számot. Ő másfél-két évre tette a peres eljárásnak úgymond az 
elérhetőségét, tehát ameddig átlagban egy felperes az általa meghatározott jogvitát a 
gondolattól eljut odáig, hogy a pert benyújtják. Igen, mert többször, hónapokig 
magában forgatja, több ügyvéddel konzultál, elmegy A-hoz, elmegy B-hez, összeáll a 
joganyag. És most nem akarok az új helyzetre gondolni, amikor a bírói gyakorlat 
elemzése egy pluszfeladat lett, hiszen új jogszabály lépett ezzel kapcsolatban hatályba. 
Tehát van egy másfél-két év. 

És akkor van az alperes, aki megkapja a bíróságtól a keresetlevelet, amely - nem 
az egyszerű ügyekre gondol senki ilyenkor - rendkívül összetett, másfél évig 
előkészített jogi munka után, mire felocsúdik, eltelt két-három hét, mire egy 
ügyvédnevet kap, újra egy-két hét. Elmegy egy ügyvédhez. És nincs ügyvállalási 
kötelezettség, ebben a teremben ezt nyilván nem kell mondanom, tehát ne induljunk 
ki abból, hogy az első ügyvéd, akihez elment, és kért két hetet, hogy átnézze az iratot, 
és utána azt mondja, hogy nem, nem jön létre a megbízás. Tehát már letelt a 45 nap, 
mire eljut egy olyan ügyvédhez, aki esetleg elvállalja a megbízást. Tehát szükségtelenül, 
ok nélkül szorítja ez a 45 napos határidő az alperest, ez méltatlan, méltánytalan, hiszen 
újra mondom, a felperes az elévülési időn belül évekig készülhet az ügyre, évekig 
gondolja, évekig készíti elő a bírói gyakorlat elemzéséből, a legjobb ügyvédet választva, 
ezt nem lehet az alperes oldalára ennyire drasztikusan lecsökkenteni. 

Tehát sürgős a jogszabályi beavatkozás, nyilván nem számháború, hogy én most 
mondjam, hogy kétszeresére, mennyire, mert elnök úrnak abban igaza van, hogy az 
ügyvédek és a bírák között mindig lesz egy ilyen „feszültség”, hogy az ügyvédek 
hosszabb határidőt kérnek, a bíró meg… De hát nem az elején. Az elején ez abszolút 
jogszerű, az ügyfélegyenlőség minimuma követeli meg a 45 napnak minimum a 
kétszeresére jogalkotással való felemelését. Később aztán a perben, amikor majd a 
perkoncentráció kérdését a tudomány és a gyakorlat eldönti, hogy ez így jó, nem így jó, 
lehet-e valóban, hogy bírói engedély kelljen egy új tényállás, egy új bizonyítás 
előadhatóságához. Ott a határidőknél elfogadom, hogy már, amikor a beindult per van, 
lehet általában a szigorból indulni, a perindításnál méltánytalan. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, elnök úr! 
 
DR. SENYEI GYÖRGY elnök (Országos Bírósági Hivatal): A probléma, amit itt 

elnök úr felvetett, egy létező jelenség, nem lehet ezzel vitatkozni. Itt azzal a ténnyel 
állunk szembe, hogy végül ezt az élet megoldotta, hiszen ha visszagondolunk a ’90-es 
évekre, akkor a per első tárgyalására szóló idézést, mondjuk, minimum 4-5-6-8-10 
hónappal… Képviselő úr még emlékszik rá, hogy a ’90-es években a Pesti Központi 
Kerületi Bíróságon egy évre volt az idézés. Ott nem volt probléma az alperesi 
ügyvédkeresés, ügyvédvállalás, hogy egy évvel hamarabb érkezett meg. Tehát azért 
mondom, hogy valóban, ez a 45 nap van, amikor sok, van, amikor meg kevés. Tehát ez 
örökké így lesz. Hogy erre milyen választ kell adni, mert valóban ez a méltányosság és 
a felkészülés és az ügybefejezés időpontja, mert amit meg a professzor úr mondott, ez 
valóban így van. Kell egy kvalifikált alperesi ügyvéd, és máris ott adott esetben a sok 
ideig eltartó per. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, hiszen én is 32 éve vagyok jogász 
az elkövetkezendő napokban, és 30 évet jogi képviselettel foglalkoztam. Én egyébként 
a 45 napot kifejezetten azon rendelkezések miatt tartom tényleg méltánytalannak, a 
kötelező jogi képviselet ügyében, hiszen azért egy értelmesebb ember annyit tud leírni 
a bíróságnak, hogy „a felperesnek nincs igaza, kérem, hogy utasítsa el a keresetét”. Ez 
egyébként még az új Pp. szerint is elegendő egy alperesi védekezésre. De amikor már 
jogi képviselet kötelező, egy jogi képviselő nem fog két sort írni, amit egy egyszerű 
laikus írna; egy jogi képviselőnek szakmailag megalapozott munkát kell beadnia, ha 
másért nem, az ő szakmai megítélését sem szeretné rontani, és még meg is kell őt 
találni. 

Tehát azért higgyék el, hogy nagyon sokszor vannak régi ügyfeleim, akiknek én 
nem tudom az ügyét elvállalni, és hónapokig keresgetek, segítek, olyan kollégát, aki 
hajlandó egy ilyenfajta ügytípusban egyáltalán képviseletet ellátni. Mert azt is látjuk, 
hogy a jogi képviselők kárfelelőssége óriásit emelkedett az elmúlt időszakban, nem 
azért, mert jogszabályok változtak, hanem a polgárok öntudata olyan mértékben 
emelkedett és olyan mértékben elvárásokat, komoly elvárásokat fogalmaznak meg a 
jogi képviselőkkel szemben, ami nagyon is óvatossá teszi a hivatásrendet, hogy mit 
vállalnak el és milyen feltételekkel. Hiába írogatja a tényvázlatba, hogy ez az ügyfajta 
még nem betárgyalt, nagyon ritka, nagyon nehéz a joggyakorlatot úgy feltárni, hogy ő 
megalapozottan mondja az ügyfélnek azt, hogy nyerni fog vagy nem fog nyerni, tehát 
ki lehet zárni. De az biztos, hogy a kollégáknak nagyon komoly fejfájást okoz az, hogy 
ilyen rövid idő alatt, ami alatt el kell dönteni, és elő kell terjeszteni a védekezést, 
megalapozott döntést hozott-e maga a jogi képviselő arra, hogy elvállalta az ügyet, vagy 
vissza kellett volna utasítani, és szerencsétlen alperes pedig rohangál ügyvédtől 
ügyvédig, hogy ki lesz az, aki majd neki segít. 

Tehát én is úgy gondolom, hogy a jogalkotónak el kell gondolkozni abban, hogy 
a kötelező jogi képviseletes ügyeknél legalább valamilyen módon, ha nem is az 
ellenkérelem előterjesztésére, de a jogi képviselő igénybevételére egy nagyobb 
határidőt szabjon, hiszen úgysem tűznek ki azonnal tárgyalást, az is hónapok még, mire 
az első perfelvételi tárgyalás akár bekövetkezik, tehát itt szét kell választani. 

Viszont, ha megengedik még azt is elmondani, hiszen csodálatos ennyi jogtudós 
között ülni, számomra nagyon megtisztelő ez a helyzet, és nagyon hálás vagyok a 
sorsnak, hogy részesülhetek egy ilyen lehetőségben, hogy két hete kezdtünk el általános 
vitát tárgyalni arról a javaslatról, amikor is például gyermektartásdíjas ügyekben a 45 
nap rendkívül hosszú, hiszen addig áll az ügy, addig nem tudja a felperes érvényesíteni 
a jogait. Gyermekelhelyezési, illetőleg tartásdíjügyekben ez a 45 nap annyira hosszan 
elhúzza a gyermekek ellátatlanságát és a kapcsolattartás mikéntjét, hogy le kellett 
rövidíteni mindenképpen itt ezekben az ügyekben az ellenkérelem előterjesztését, 
hiszen ott van a legfontosabb tényező, a gyermek az ilyen jellegű ügyekben. Ott meg 
aztán túl sok ez a 45 nap, és ezek egyébként is járásbírósági szinten kezdődnek. 

Én csak azért gondoltam, hogy ezeket a gondolataimat elmondom, hogy 
mennyire vegyes például ebben a kérdésben a joggyakorlat kérdése és válasza, hogy 
egyiknél kevés, a másiknál sok. De tény, hogy generálisan a kötelező jogi képviseletű 
ügyekben én magam is azt gondolom, hogy ezt újra kell gondolni, 45 nap alatt minőségi 
jogi képviseletet és egy valóban használható ellenkérelmet nagyon nehéz előterjeszteni. 
Tehát gondolom én, hogy majd kormánypárti képviselőtársaim is, illetőleg maga a 
szakminisztérium is csak elgondolkodik abban, hogy ezt az egyenlőtlenséget valóban 
érdemes lenne feloldani. 

Tessék parancsolni, professzor úr! 
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PROF. DR. VARGA ISTVÁN tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék): Csak nagyon röviden kapcsolódnék 
még. Azt érzem, hogy a vége felé közeledünk, és volt két-három olyan kapcsolódási pont 
most az előttem szólóknál, amire szeretnék röviden reagálni. Ez utóbbi probléma 
egyébként jó apropót adna arra is, amit elnök asszony elsőként fölvetett, annak a 
pontszerű problémának a rendezésére, hiszen ez egy tágabb kontextusban ugyanerről 
a problémáról szól. 

Elnök úr, Senyei elnök úr felvetéséhez: én egy félreértést szeretnék elkerülni, és 
ebben őfelé közelítenék. Az osztott perszerkezettel kapcsolatban én nem negatívan 
nyilatkoztam, nem is kellett, hogy ez legyen a benyomás. Az osztott perszerkezetet a 
szakértői csoport javasolta, mi vezettük be, ez volt az egyik fő pillére már a 
koncepciónak is és a szakértői javaslatnak is. Annak a kodifikált megvalósulási 
részletszabályos formáját, azokat a restriktív szabályokat, ahogyan azok 
megvalósultak, kapcsolódva egyébként a keresetváltoztatás, a bizonyítás restriktív 
szabályaihoz, annak a megvalósulási módját tartjuk felülvizsgálandónak, de magáról 
az osztott perszerkezetről a legjobb szakmai meggyőződésem szerint már most azt 
tudom mondani, hogy az egy jó szakmai döntés volt és egy jó politikai döntés volt a 
döntéshozó részéről, hogy azt elfogadta és bevezette. Csak a részletszabályainak a 
megvalósulási módját kell tudni finomhangolni, azoknak egy teljes felülvizsgálatával. 
De magával az osztott perszerkezettel, mint paradigmával és mint szabályozási 
móddal, mint perszerkezeti felépítéssel nincs gond.  

A második, ami Bánáti elnök úr, Senyei elnök úr, de részben Orosz Árpád 
kollégiumvezető úr felvetéseiből megfogalmazódik bennem, hiszen mindenkitől 
elhangzott különböző intenzitással, hogy nyilvánvalóan lehet igény további 
finomhangolásra. Magában a prezentációmban erről nem beszéltem, de talán egy plusz 
aspektus még ehhez. Nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt egy évben, konkrétan 
tavaly április 1-je óta. Erre, azt gondolom, kötelességünk felhívni a döntéshozó 
figyelmét. Látható, hogy a joggyakorlat részéről vannak a már megvalósult 
jogalkotással kapcsolatos komoly problematikus felvetések. Ehhez képest a 
hatálybalépést követő első törvényalkotási hullám nem ezeknek a finomhangolására és 
nem ezeknek a megfontolására törekedett, hanem a novellát azért megelőzte, ne 
feledkezzünk el róla, az április 1-jei törvényalkotás. Tehát a jogegységi panasznak és 
lényegében a korlátozó precedensrendszernek a szintén nagyon problematikus 
bevezetése, amely az iméntiek miatt nem nyugvópontra jutott rendszerbe még újabb 
innovatív és nagyon komoly kritikai hangokra is okot adó újításokat vezetett be. Ez 
számomra tovább indikálja azt, hogy ha a jogalkotó maga is gondolkodik abban, hogy 
tovább kell fejleszteni a polgári ítélkezésbeli jogalkotást, akkor munkateherben és 
logikailag is az tűnik elsődlegesnek, hogy új intézmények bevezetése előtt, azoknak a 
megfontolt és mindenki érdekét szolgáló bevezetése előtt magát a megvalósult 
terméket kell helyre tenni. 

A kollégiumvezető úr helyre tette, biztos, hogy én az oldalszámokkal nem vagyok 
teljesen tisztában, illetve nem is én említettem a 67 oldalt, de rákapcsolódtam, ezért 
emlékszem én is erre. Ehhez kapcsolódóan csak annyit, mert megütötte a fülemet, hogy 
mindenkinél ez egy fontos szempont, hogy együttműködésben valósuljanak meg a 
törvényalkotáshoz vezető lépések. Anélkül, hogy túlságosan nagyképűen vagy 
túlságosan pretenciózusan szeretném az egyetemi világnak és a tudomány világának az 
érdekeit itt képviselni, azt gondolom, az egy nagyon jó döntése volt a miniszterelnök úr 
kézjegyét viselő kormányhatározatnak, hogy annak idején e koncepcionáló feladat 
oroszlánrészét annak a tanszéknek a kezébe tette, amelynek vezetői között korábban 
Plósz Sándor, Nizsalovszky Endre, Beck Salamon, Németh János volt, és biztos, hogy 
majd utánam is ezekhez méltó utód lesz. Ha a címre rátekintek, mégiscsak egy 
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szempont eszembe jut a jogtudományi tapasztalatokról. Egy változás biztos, hogy 
bekövetkezett 2016 óta, az, hogy ami korábban, az imént említettek korában, de még 
az én időmben sem, ami az utóbbi húsz év, nem volt elképzelhető, hogy a polgári 
igazságszolgáltatás, azon belül a polgári perrendtartás módosítására, alakítására 
vonatkozó jogalkotási kezdeményezések, azok egyeztetése, hogy mondjam, az ELTE 
polgári eljárásjogi tanszékéhez informális úton jutott el és nem volt bekapcsolva abba 
a folyamatba. 

Én csak jelezni szeretném, hogy a jövőben ugyanúgy, ahogy az elmúlt 
lényegében száz évben, bizonyára hasznosítható módon állunk rendelkezésre. 
Ennyiben megerősítem a különböző szerepekből beszélőknek azt az állítását, hogy 
tisztában vagyunk a helyünkkel és azzal, hogy hol és milyen fázisban lehet vagy kell 
szólni. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha ezek megvannak. Azzal együtt, hogy 
tudom, ez nem ennek a bizottságnak szóló felvetés kell hogy legyen egyébként, de ha 
már mások szóba hozták, akkor, gondoltam, itt ezt megemlítem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Annyival egészíteném ki professzor úr 

szavait, hogy már csak azért is, mert abból a bölcsőből jövünk ki mindannyian. 
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és számomra nagyon 

előremutató és az albizottság munkáját mindenképpen segítő párbeszéd alakult ki. 
Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a munkánk feltáró részét ezzel a mai üléssel 
zárjuk le és a nyár végére el szeretnénk készíteni az albizottság ezen munkatervében 
szereplő munkánk jelentését abból a szempontból, hogy a jogalkotó számára milyen 
javaslatokkal élünk, természetesen az előadott hivatásrendek előadott kezdeményezési 
tükrében. Szeretném majd, hogy ezt a jelentéstervezetet mindannyiuknak, akik részt 
vettek a munkában, előre elküldjük, tehát nem akkor, amikor már kész van és a 
bizottságunk ezt elfogadja, hanem még azelőtt, pont azért, hogy még véletlen se 
kerüljön olyan megállapítás vagy olyan vélemény abba, amely nem pontosan 
illeszkedik ebben a munkában részt vettek elképzeléseihez, szavaihoz és szándékaihoz. 

Reményeim szerint legközelebb majd ennek a jelentéstervezetnek elkészült 
munkájával találkoznak az albizottság részéről és már most szeretném jelezni, hogy a 
következő munkatervünk ebben a ciklusban következő feladata a büntetőeljárási 
törvény gyakorlati tapasztalatainak vizsgálata, amiben, gondolom, újra az OBH is jelen 
lesz, újra és még inkább elnök úr jelen lesz. Majd egy más tanszéket fogunk hívni és 
vélhetően a Kúriától is majd büntető szakág képviselői vesznek ezen részt. 
Mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munka, a jogalkotó nem 
dőlhet hátra, miután egy-egy jogszabályt létrehozott, hanem a gyakorlati 
megvalósításban mindenképpen részt kell vegyen azért, hogy az esetleges hibás 
jogalkotást kijavítsák vagy a hiányosat pótolják. Tessék parancsolni, elnök úr! 

 
DR. BÁNÁTI JÁNOS elnök (Magyar Ügyvédi Kamara): Köszönöm szépen. Ha 

megengedi ehhez szólnék. Kézhez kaptam csütörtöki napon Kónya István úr levelét, 
aki jelenleg az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa tisztségét tölti be, hogy az 
Igazságügyi Minisztérium napirendre tűzte az elmúlt tíz év büntetőjogi tárgyú 
jogalkotásának, tehát eljárási, anyagi jogi, büntetés-végrehajtási jogalkotásának 
áttekintését és ennek hatását a gyakorlatra. Tehát azt szeretném elnök asszonynak 
jelezni, hogy az IM is feladatul tűzte, és hogy ne egymás mellett fusson vagy együtt, ezt 
a tényt akkor közölhettem. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Ha 
képviselőtársaimnak észrevétele, kérdése nincs, akkor az ülést bezárom. Még egyszer: 
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nagy megtiszteltetés volt, hogy ilyen körben egy ilyen szakmai kérdésben tudtunk 
egymással beszélgetni. Minden jót kívánok önöknek! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc)  
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