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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

A törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésben szabályozott Pp. 199. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak
szerin módosul:

,,b) érdemi védekezés esetén
ba) a beszámítás kivételével valamennyi [az] anyagi jogi kifogást a jogalap megjelölése útján és az
azt megalapozó tényeket, továbbá az ezek közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést,
bb) (a keresetlevél érdemi részében előadottakra vonatkozó vitató és cáfoló nyilatkozatokat,]
a kereseti kérelem vitatott részét,
be) a keresetlevélben feltüntetett tényekre, bizonyítékokra és bizonyítási indítványokra vonatkozó
vitató nyilatkozatot és a védekezést megalapozó tényeket,
bd) a keresettel érvényesített jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggést cáfoló jogi
érvelést, és
:!2sD. a védekezést - ideértve az anyagi jogi kifogást is - megalapozó tényeket alátámasztó és
rendelkezésre álló bizonyítékokat, illetve bizonyítási indítványokat az e törvényben meghatározott
módon."

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.



Indokolás

Az ellenkérelem kapcsán nem tartjuk jónak a 199. § (2) bekezdés jelenlegi be) és bd) pontjainak
elhagyását. Ezzel a módosítással ugyanis még inkább fokozódik az a helyzet, hogy a keresetlevélben
a felperesnek nagyon részletesnek kell lennie, amihez képest az alperes szinte bármit leírhat, mert a
bíróság szinte helyette találja ki, miért utasít el egy keresetet. Az ellenkérelem kapcsán is ragaszkodni
kellene olyan szintű részletessséghez, mint a keresetlevélnél, és ez a módosítás így ez ellen hat. Ezért
javasoljuk a hatályos törvény 199. § b) pontjának változatlanul hagyását.

1..,

···········\·················
képviselő

2


