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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „ a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi M.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” szóló T/5590. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 11 . §-a az alábbiak szerint változik :

„11. §

A Pp. a 121 . §-át követően a következő 121/A. §-sal egészül ki :

„121/A. (1) A Pp. 396. §-ában meghatározott jogi személy cégek egymás közötti
jogvitáiban [a keresetlevél benyújtása előtt] a feleknek meg kell kísérelniük a jogvita peren
kívül elintézését . [Evégbő l] Ennek érdekében a fél a vitás kérdésben elfoglalt álláspontjait1
így különösen az érvényesíteni kívánt jogotazannak alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá peren kívüli egyezségi ajánlatát az ügyben érintett összes félle l
írásban részletesen közli [, akik arra] A felek a kézhezvételtő l számított tizenöt nap alatt a
teljes tényállásra kiterjedő részletes írásbeli választ adnak. Ez az eljárás mell őzhető , ha a felek
a közöttük felmerült véleményeltérésrő l az	 e bekezdésben meghatározott pontok
figyelembevételévelközös jegyzőkönyvet készítenek .

(2) Ha a felek jogvitájukat peren kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a
keresetlevélhez csatolnia kell :

a) az (1) bekezdés alapján a felperes és az alperes által tett írásbel i
nyilatkozatokat tartalmazó okiratokat (levelezés, jegyz őkönyv), vagy

b) azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívül i
elintézését megkísérelte.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratoknak tartalmazniuk kell a feleknek
a jogvitára vonatkozó részletes ténybeli és jogi álláspontját, valamint a felek és képvisel ő ik
rövid úton való elérhetőségeit (telefonszám, telefax-szám, e-mail cím stb .) .



(4) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a keresetindítására jogszabály hatva n
napnál nem hosszabb határidőt állapít meg, továbbá a Negyedik Részben meghatározot t
különleges eljárásokban, valamint a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban ."

Indokolá s

Korábban a Pp. már ismerte a per el őtti kötelező egyeztetés intézményét, azonban
gyakorlatilag nem töltötte be funkcióját, ezért a jogalkotó hatályon kívül helyezte . Az
egyeztetés csak akkor hatékony és nem formális, ha konkrét, meghatározott kérdésekr e
adekvát válaszokat tartalmaz .

Budapest, 2008 . május 19 .

Dr. Lukács Tamás

	

Dr. Rubovszky Györg
Kereszténydemokrata Néppárt
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