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A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/13257. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § ( 1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során - a HHSZ 45. § ( 1) bekezdése alapján - megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e
a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 28-án lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/13257/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

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

18. §

(1) A Pp. 199. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az ellenkérelem érdemi részében - ha azzal a fél a perben védekezni kíván - fel kell tüntetni:

b) érdemi védekezés esetén
baj a beszámítás kivételével valamennyilaz] 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
/Jil_a védekezést - ideértve az anyagi jogi kifogást is - megalapozó tényeket és az azokat
alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, illetve bizonyítási indítványokat az e
törvényben meghatározott módon."

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Gyüre Csaba (Jobbik)
Módosítópont: T/13257/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 
Módosítás jellege: módosítás

A törvényjavaslat 29. §-ban szabályozott Pp. 299. § (la) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

29. §

A Pp. 229. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) A bíróság a fél jogi képviselőjének a kitűzött határnap előtt, legkésőbb az idézése
kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül előterjesztett kérelmére - ide nem értve a Hetedik
részben szabályozott eljárásokat, kivéve a XXXIX. fejezet szerinti munkaügyi pereket - a tárgyalást
elhalasztja, ha a jogi képviselő a kérelmével egyidejűleg igazolja, hogy a kitűzött tárgyaláson egy
másik tárgyalásra szóló idézésre tekintettel nem tud megjelenni. Az e bekezdés szerinti kérelem az
érintett fél vonatkozásában az elsőfokú ítélet meghozataláig egy alkalommal adhat alapot tárgyalási
határnap elhalasztására."

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság
- a Kormány (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
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