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Európa legtöbb jog
rend szerében, illetve az uniós jog
ban nem közömbös a pertárgy 
értéke. A hazai polgári perrend
tartás („Pp.”) 1998 óta ismeri a 
kis perértékű ügyek fogalmát – 
de csak a perorvoslati szakasz
ban. A kis perértékű (jelenleg 
200 ezer Ft alatti), kisebb súlyú 
ügyek külön kezelését az indo
kolja, hogy ebben a percsoport
ban a pertárgy értéke miatt érez
hetően eltérő az eljárással szem
ben támasztott társadalmi igény, 
és általában a felek helyzete is 
más, mint a jelentősebb értékű 
perek esetén. Így a kis perértékű 
ügyek sokkal gyakoribbak szeré
nyebb anyagi körülmények kö

zött élő magánszemé
lyek körében, akiknek 
a helyzetét egy néhány 
tíz vagy százezer forin
tos jogvita is jelentősen 

veszélyeztetheti. De ide tartoz
nak az olyan kis és középvállal
kozások is, amelyeknek egy ha
sonló pertárgyértékű eljárás ko
moly likviditási problémákat 
okozhat. A kis értékű perekben 
az eljárás fajlagos költsége sokkal 
nagyobb, mint a jelentősebb sú
lyú ügyekben, a bizonyítás sok
szor drágább, mint a pertárgy 
értéke.

A sommás eljárás
Fontos megemlíteni, hogy a leg
több nyugateurópai jogrendszer 
ismeri a sommás eljárás (summary 
proceeding, small claim courts stb.) 
fogalmát, vagy ha nem is ezzel 

a névvel, de fenntart egy a ha
gyományos peres eljáráshoz ké
pest egyszerűbb, gyorsabb eljá
rási formát főként a kisebb súlyú 
ügyek eldöntésére.

A törvényjavaslat elfogadásával 
a kis értékű, gyorsított perek sza
bályai lényegesen szigorúbbak 
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A jogalkotó inkább 
a függő jogi hely
zetek gyors fel
számolására he
lyezi a hangsúlyt 
az anyagi igazság 
mindenekelőtt 
való érvényre 
juttatása helyett.

lesznek (mulasztás, bizonyítási in
dítványok előterjesztésének stb. 
szabályai), erőteljesen korlátozni 
fogják a per elhúzásának lehető
ségét (így – akarvaakaratlanul – a 
felek mozgásterét). A jogalkotó eb
ben a körben inkább a jogbizton
ságra, a függő jogi helyzetek gyors 
felszámolására helyezi a hangsúlyt 
az anyagi igazság mindenekelőtt 
való érvényre juttatása helyett.

Hogyan tovább?
A tervezet szerint a bíróságnak a 
tárgyalást úgy kell kitűznie, hogy 
az első tárgyalási nap a keresetle
vélnek a bírósághoz való érkezé
sét követő legkésőbb hatvan na

pon belül megtartható legyen. A 
tárgyalást indokolt esetben leg
feljebb két ízben lehet elhalasz
tani, egyenként legfeljebb har
minc napra, bizonyítási eljárás 

lefolytatása céljából. Ez azt jelenti 
tehát, hogy elsőfokú ítéletet vár
hatunk akár 120 napon belül.

Nagy változás lesz ez, ha figye
lembe vesszük, hogy néhány igen 
leterhelt bíróság esetében jelenleg 
az első tárgyalásnak csupán a ki
tűzésére kell ennyi időt várni!

Gazdasági perek
A Pp.t érintő egyéb módosítá
sok közül ki kell emelni a gazda
sági jellegű pereket érintő azon 
módosítást, mely a megyei bíró
sági hatáskörbe tartozó perek
nél kötelezővé teszi jogi szemé
lyek részére a jogi képviseletet, 
illetve azt a szabályt, mely a gaz
dálkodó szervezeteket arra köte

lezi, hogy jogvitájukat elsődlege
sen peren kívül kíséreljék meg 
rendezni.

Az európai uniós jogfejlődés és 
a hazai környezetben bekövetke
zett technikai fejlődés időszerűvé 
teszi a fizetési meghagyások ki
bocsátásával kapcsolatos nem pe
res eljárás szabályainak a moder
nizációját is, ezzel összefüggésben 
az automatizált eljárás bevezeté
sét – a kedvező változások például 
javítanák a kintlevőségek behaj
tásának esélyét, indokolt tehát be
vezetni a fizetési meghagyásos el
járás automatizált formáját.

A fizetési meghagyás iránti 
kérelmet a tervezet szerint for
manyomtatványon kell majd be 
nyújtani. A nyomtatvány azon
ban semmilyen normában nin
csen kihirdetve, ennek formáját 
jelenleg – a Pp. szabályai alap
ján – bírósági gyakorlat határoz
za meg.

A formanyomtatványt a tervek 
szerint az interneten is letölthető
vé teszik – az adóbevallások min
tájára – intelligens felületként.

A szerző a Dr. Spielmann Éva
Ügyvédi Iroda vezetője. 
spielmann@spielmann.hu

E lsőfokú ítéletet 
várhatunk akár 
120 napon belül.

A tervezet a gyorsított perek köré-
be vonja a kisebb súlyú ügyeket és 
más, viszonylag egyszerűbb meg-
ítélésű jogvitákat. Az új percsoport 
gerincét azok a helyi bíróság ha-
táskörébe tartozó vagyonjogi pe-
rek fogják adni, melyek az egymil-
lió forintos értékhatár alapján fog-
nak gyorsított pereknek minősülni. 
Összehasonlításként: az Európai 
Unió jogalkotása (A kis értékű kö-
vetelések európai eljárásának be-
vezetéséről szóló 2007. július 11-i 
861/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) 2 ezer euróban ál-
lapította meg a kis értékű követelé-
sek plafonját (ez mintegy 500 ezer 

Ft). Ami a magyar helyi bírósági pe-
res ügyeket illeti, az 500 ezer Ft 
alatti követelések aránya körül-
belül 45%-os, míg az egymillió fo-
rintot meg nem haladó ügyek ará-
nya az összes ügy kétharmadára 
rúg (60–65%). Ha ehhez hozzáad-
juk a körülbelül 10%-ot kitevő, 
meg  határozhatatlan pertárgyérté-
kű köve telések többségét, az egy-
millió forintos értékhatár esetén a 
gyorsított ügyek körébe a helyi bí-
rósági perek 70%-a (az összes pol-
gári per 60%-a), míg félmilliós ér-
tékhatár esetén a helyi bírósági 
perek kb. 50–55%-a (az összes per 
45%-a) tartozna!

értékek és arányok

Az értékhatár mellett gyorsított 
eljárással lehet majd igényt érvé-
nyesíteni a szomszédjogok meg-
sértéséből eredő, valamint a bir-
tokvédelmi, továbbá a közös tulaj-
donban álló dolog birtoklásával és 
használatával kapcsolatos perek-
ben. Ugyanígy a lakás vagy egyéb 
helyiség, valamint bérlemény visz-

szabocsátása iránti perekben – az-
zal, hogy a perben a dolog tulajdon-
joga nem dönthető el. Hasonlókép-
pen az elővásárlási jog megsértése 
miatt indított perekben, valamint 
az előszerződés alapján, és a szer-
ződéskötési kötelezettség körében 
a szerződés létrehozására irányuló 
perek esetében is.

és még

Gyorsabb és könnyebb 
követelésbehajtás
Egymillió alatt nyártól két hónap is elég lesz

A kis értékű követelések egy szerűbb és gyorsabb be-
hajthatóságát céloz za az az elfogadás alatt álló 
tör vény javaslat, amely a tervek szerint 2008. július 

1-jétől vezeti be a gyorsított peres eljárást a kisebb értékű 
ügyek hatékonyabb elbírálása érdekében.


