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Az Országgyű lés
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i

bizottságának

ajánlás a
a polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III. évi törvény módosításáról szóló

T/11332. számú törvényjavaslat

záró vitájáho z

(Együtt kezelendő a T/11332/6. sz. egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III. évi

törvény módosításáról szóló, T/11332/6 . számon beterjesztett egységes javaslatot, tovább á

az ahhoz benyújtott T/11332/8. számú zárószavazás elő tti bizottsági módosító javaslatot .

Dr. Csiha Judit képviselő a T/11332/7. sz. zárószavazás előtti módosító javaslatát
visszavonta .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Pp. : a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III . törvény

1. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 1. §-ának a következő
módosítását javasolja :

"1 . § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III . törvény (a továbbiakban : Pp .)
[)MI. fejezete helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :] a XXII. fejezetet követőena
következő XXII/A. fejezettel egészül ki :

„[XXII. FEJEZET] XXII/A. FEJEZET
Eljárás csoportos keresetindítás eseté n

[347. §] 348/G. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott csoportos keresetindítá s
(csoportos keresetindítás) esetén az I-XIV. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni .
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(2) A bíróság [348/E . §] 348/M. § szerinti jóváhagyó határozata alapján csoporto s
keresetindításnak akkor van helye,	 ha törvény – a jogvita más természetes vagy jog i
személyek jogát is érintő voltára és a perben közösen érvényesíteni kívánt azonos jo g
lényegileg hasonló ténybeli alapokon nyugvó jellegére figyelemmel – a csoporto s
keresetindítást az ilyen keresetindítási lehetőségre utalással kifejezetten megengedi, ésa
keresetlevelet benyújtó fél kéri, hogy az eljárást a csoportos keresetindításra vonatkoz ó
szabályok alapján folytassa le a bíróság .

[a) a csoportos keresetindítást kezdeményező erre irányuló kérelme alapján, és

b) jelentős számú természetes vagy jogi személy jogát érintő jogvita esetén, ha a
perben közösen érvényesíteni kívánt azonos jog lényegileg hasonló ténybeli alapoko n
nyugszik (jogvitában érdekelt csoport), é s

c) ha objektíven meghatározhatóak azok a tények vagy jellemz ők, amelyek a
jogvitában érdekelt csoport tagjait leírják, vagy

d) külön törvény felhatalmazása alapján.]

(3) Csoportos keresetindítást kezdeményezhet bármely természetes vagy jogi személy ,
aki a [347. § (2) pontban] a (2) bekezdésben meghatározott jogvita eldöntésében közvetlenü l
érdekelt, valamint olyan társadalmi szervezet is, amely létesítő okirata alapján a jogvitával
összefüggő területen érdekvédelmet vagy jogvédelmet lát el . Csoportos keresetindítás
kezdeményezésére jogosult továbbá az ügyész, illetve külön jogszabályban meghatározot t
felhatalmazás alapján a jogvitával összefügg ő területen hatáskörrel rendelkez ő közigazgatási
szerv .

(4) A csoportos keresetindítás - feltéve, hogy a csoportos keresetindítást a bírósá g
engedélyezi - az elévülést a jogvitában érdekelt csoport valamennyi tagja esetébe n
megszakítja.

Hatáskör

[348 . §] 348/H. § Csoportos keresetindítás alapján folyó per a megyei bíróság
[határkörébe] hatáskörébe tartozik.

Pertársaság

[348/A. §] 348/I . § (1) Csoportos keresetindítás alapján folyó perben a felperese k
között az 51 . § a) pont szerinti pertársaság jön létre azzal, hogy egyezség és a jogról val ó
lemondás kizárólag a felperesek többségi döntésével érvényes .

(2) Csoportos keresetindítás alapján folyó perben a felperesi pertársaság tagjai közül a
bíróság elsődlegesen a csoportos keresetindítást kezdeményez ő cselekményeit és előadásait
veszi figyelembe .

Képviselet

[3488. §] 348/J . § (1) Csoportos keresetindítás esetén a jogi képviselet kötelező .
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(2) Csoportos keresetindítás esetén valamennyi felperesnek egy jogi képvisel ője van .
A csoportos keresetindítás alapján folyó per vitelére kötött ügyvédi megbízási szerz ődés az
egyéb jogszabályban meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a csoportos keresetben érvényesíteni kívánt jog, és az azok alapjául szolgáló ténye k
leírását,

b) azt, hogy a per a csoportos keresetindítás alapján folyik ,

c) a jogi képviselő részére történő utasítások adásának (ideértve az egyezsé g
jóváhagyásának feltételeit), illetve a jogi képviselet visszavonásának szabályait ,

d) a perköltség viselésének szabályait,

e) a jogi képviselő díjazásának szabályait .

Perköltség

[348/C. §] 348/K. § (1) Csoportos keresetindítás esetén a felperest terhel ő perköltség
előlegezéséért a csoportos keretindítást kezdeményező fél felelős .

(2) A csoportos keresetindítás nem zárja ki azt, hogy bármelyik fél az általáno s
szabályok szerint költségmentességet kérjen .

(3) Csoportos keresetindítás esetén a perköltség viseléséről a bíróság a csoporto s
keresetet indító felek [3488. § (2) pontban] 348/J .	 §	 (2) bekezdésében említett
megállapodása alapján dönt.

(4) Ha a csoportos keresetindítást társadalmi szervezet kezdeményezi, a felperesek
pernyertessége esetén a bíróság a perköltség részeként az alperest a csoportos keresetindítást
kezdeményező társadalmi szervezetnek a perrel kapcsolatos ügyviteli és egyéb költségeinek
ellentételezéseként a perérték legalább 5%-nak és legfeljebb 10%-nak megfelel ő összeg
megfizetésére kötelezi .

(5) Csoportos keresetindítás esetén a perköltséget a perben álló személyek álta l
érvényesített igények alapján, az általános szabályok szerint kell kiszámítani . Amennyiben a
csoportos keresetindítást kezdeményező fél a [348/D. (2)] 348/L. § (2) bekezdése szerinti
kérelmet terjeszt el ő és a bíróság a keresetnek helyt ad, valamint a csoportos keresetindítást
kezdeményező megfelelően bizonyítja a jogvitában érdekelt csoport tagjainak létszámát, a
bíróság a perköltséget úgy állapítja meg, mintha a csoport valamennyi tagja perben állna .
Amennyiben a bíróság a perköltséget nem az el őző mondat alapján állapítja meg és az ítéle t
jogerőre emelkedését követően a [348/G (4)] 348/0 .	 (4) bekezdése alapján előterjesztett
kérelem alapján a bíróság megállapítja, hogy az ítélet joghatálya valamely eredetileg perbe n
nem álló felperesre is kiterjed, a bíróság a joger ős ítéletben foglalt döntés figyelembevételével
arányos perköltséget állapít meg.

Keresetindítás

[348/D. §] 348/L .	 (1) Csoportos keresetindítás esetén a keresetlevélnek a 121 . [§-
ben] §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell az alábbiakat :

a) arra [a] irányuló határozott kérelmet, hogy a bíróság a jogvitát a jelen fejeze t
rendelkezései szerint bírálja el,
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b) a [347. §] 348/G. § (2) bekezdésében foglalt feltételekre és a perben érvényesítet t
jogra tekintettel, azoknak a tényeknek, körülményeknek a meghatározását, amelyek fennállás a
esetén valamely személy felperesként a csoportos keresetindításhoz csatlakozhat,

c) a csoportos keresetindítás alapján folyó perre vonatkozó ügyvédi megbízás i
szerződést, melyet a bíróság az ügyvédi titoktartás biztosítása érdekében zártan kezel .

(2) A csoportos [kereset] keresetet indító személy kérheti, hogy a bíróság

a) állapítsa meg, hogy az alperes megsértette [valamennyi,] a jogvitában érdekelt
csoport valamennyi tagjának jogát azok perben állása nélkül ,

b) állapítsa meg a jogsértés jogkövetkezményeit az egyes, az a) pontban említett
személyek tekintetében .

Intézkedések a keresetlevél alapján

[348/E . §] 348/M. § (1) Csoportos keresetindítás esetén a bíróság a keresetlevele t
azonnal, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és, amennyiben a 124 . (1}-(2)
bekezdésben foglaltak megtételére nincs szükség, a keresetlevelet megküldi az alperes részér e
azzal, hogy a csoportos keresetindítással kapcsolatban a keresetlevél kézhezvételét követ ő 15
napon belül, mellőzés terhe mellett nyilatkozhat. A nyilatkozattételre nyitva álló határidő
elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs .

(2) A csoportos keresetindítás megengedhetőségérő l a bíróság legkés őbb a keresetlevé l
benyújtását követő 45 napon belül végzéssel dönt . A csoportos keresetindítást elutasító végzés
ellen külön fellebbezésnek van helye .

(3) A csoportos keresetindítás megengedhetőségét jóváhagyó végzésnek a 220 . §-ban
foglaltak mellett tartalmaznia kel l

a) azokat a feltételeket, jellemzőket és tényeket, amelyek fennállása esetén a csoporto s
keresethez csatlakozni lehet,

b) csoportos keresethez való [csatlakozáshoz] csatlakozásra nyitva álló határidőt,
amelyet a csoportos keresetet indító személy [kéreleme] kérelme alapján 30-120 nap között
kell meghatározni .

Csatlakozás a csoportos keresethez

[348/F.] 348/N. § (1) A csoportos keresetindítás jóváhagyására vonatkozó végzé s
jogerőre emelkedését követően a csoportos keresetindítást kezdeményező fél jogosult a
csoportos keresetindítás tényét nyilvánosságra hozni, illetve a jogvitában érdekelt csopor t
tagjait a csoportos keresethez való csatlakozásra felhívni . A csoportos keresethez való
csatlakozásra irányuló felhívás nem ütközhet jogszabályba, így különösen nem valósíthat me g
joggal való visszaélést, valamint nem kelthet olyan látszatot, hogy a csoportos keresethez val ó
csatlakozás indokolatlan vagy jogtalan el őny szerzésére nyújt lehetőséget.

(2) A csoportos keresetindításhoz való csatlakozást a jogvitában érdekelt csoport tagj a
a csoportos keresetindítást kezdeményez őhöz vagy a bírósághoz címzett nyilatkozattal kéri . A
csoportos keresethez csatlakozó köteles a [3488. §] 348/J. § (2) bekezdésben írt ügyvédi
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megbízási szerz ődést elfogadni és a jogi képviselő részére a per vitelére meghatalmazást adni .
A csoportos keresethez csatlakozó fél jogosult személyes adatainak zárt kezelését kérni azzal ,
hogy ez nem korlátozhatja a másik fél perbeli jogainak gyakorlását .

Határozatok a csoportos kereset alapján folyó eljárásba n

[348/G .] 348/0. § (1) A csoportos keresetnek helyt adó ítélet rendelkez ő része a
törvényben meghatározottakon kívül tartalmazza azokat a tényeket, körülményeket, [amely ]
amelyek alapján a jogvitában érdekelt csoport tagjai leírhatóak, ideértve e tények vag y
körülmények fennállása bizonyításának módját is . [Ezenkívül, erre] Erre irányuló kérelem
esetén az ítélet tartalmazza

[b)] a) annak megállapítását, hogy az alperes a jogvitában érdekelt csoport valamenny i
tagjának a jelen fejezet szerint perbe vitt jogát megsértette,

[c)] 121 az a) pontban írt jogsértés bármilyen jogkövetkezményének meghatározását ,
ideértve különösen a kártérítési felel ősséget, feltéve, hogy az a peres eljárás során felvett
bizonyítás alapján [ez] a jogvitában érdekelt csoport valamennyi tagját illetően egyedileg
megállapítható.

(2) A bíróság erre irányuló kérelem esetén elrendeli, hogy a csoportos keresetnek hely t
adó jogerős ítéletet az alperes költségén nyilvánosságra hozzák olyan módon, hogy arról a
jogvitában érdekelt csoport tagjai a lehet ő legnagyobb számban tudomást szerezhessenek . A
csoportos keresetindítást kezdeményez ő társadalmi szervezet köteles minden ésszerű lépést
megtenni annak érdekében, hogy a jogerős ítélet tartalmáról a vitában érdekelt csoport
valamennyi tagja értesüljön .

(3) A csoportos keresetindításnak helyt adó joger ős ítélet nyilvánosságra hozatalát
követő egy éven belül a jogvitában érdekelt csoport olyan tagja, aki a perben félként ne m
szerepelt, bejelentheti a bíróságnak, hogy nem kívánja, hogy a joger ős ítélet joghatálya rá
kiterjedjen . A kérelem alapján a bíróság végzésben állapítja meg, hogy a jogerős ítélet
joghatálya a kérelmezőre nem terjed ki, mely végzés ellen nincs helye fellebbezésnek . A
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye azzal, hogy a csoportos keresetindításna k
helyt adó jogerős ítélet nyilvánosságra hozatalát követő két éven túl a jelen bekezdésben írt
kérelem nem terjeszthet ő elő .

(4) A csoportos keresetindításnak helyt adó joger ős ítélet nyilvánosságra hozatalát
követő két éven belül a jogvitában érdekelt csoport olyan tagja, aki a perben félként ne m
szerepelt kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a joger ős ítélet joghatálya rá i s
kiterjed, feltéve, hogy a (3) bekezdésben írt bejelentést nem tette meg . A kérelemhez
mellékelni kell azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmez ő a jogvitában
érdekelt csoport tagja . A kérelemről a bíróság végzésben dönt . A kérelemnek helyt adó
végzést a bíróság közli az alperessel . A kérelemnek helyt adó végzés ellen az alperes
fellebbezhet. Az eljárásban a jogi képviselet nem kötelez ő .

(5) A csoportos keresetnek helyt adó ítélet jogereje [az] a 229. § rendelkezéseibe n
írtakon kívül azt is kizárja, hogy a jogvitában érdekelt csoport tagja - a (3) bekezdésben ír t
kérelmet előterjesztő személyt kivéve - az ítéletben elbírált jogot bíróság el őtt érvényesítse ."

T/11332/8/1-2 . sz .

Megjegyzés : Az ajánlás 1 . és 2. pontjában ismertetett módosító indítványok tartalmila g
összefüggnek :
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Indokolás : Lásd a T/11332/8/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

- a Kormány képviselője egyetért

2. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 2. §-ának a következő
módosítását javasolja :

"2 . (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatályba lépését követ ően indult eljárásokban [és megismételt eljárásokban] kell alkalmazni .

(2) A Pp. 395. §-ának (4) bekezdése a következ ő 1) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)

„1) a~eres eljárás elektronikus beadványai formanyomtatványának tartalmá t
rendeletben szabályozza . ”

(3) Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégrő l szóló 2009. évi CXV . törvény 35 . §-ának
(3) bekezdésében a „2010 . szeptember 1-jén” szövegrész helyébe a „2011 . július 1-jén”
szöveg lép, valamint 35 . §-ának (7) bekezdésében a „2010 . szeptember 2-án” szövegrész
helyébe a „2011 . július 2-án” szöveg lép .

(4) A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény 6 . §-ának
(5) bekezdésében a „2010 . július 1-jétől” szövegrész helyébe a „2011 . január 1-jétől” szöveg
lép, valamint 7 . §-ának (5) bekezdésében a „2010 . július 1-jétő l” szövegrész helyébe a „2011 .
január 1-jétő l” szöveg lép ."

T/11332/8/1-2 . sz .
Megjegyzés : Az ajánlás 1 . és 2. pontjában ismertetett módosító indítványok tartalmilag

összefüggnek:

Indokolás : Lásd a T/11332/8/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

- a Kormány képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2010 . január 10 .

Dr. Csiha Judit s .k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügy i

és ügyrendi bizottság elnöke
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