
Az elsőfokú eljárás az új Polgári perrendtartásban:  a perfelvételi 
szak

Perfelvétel tartalma, menete – Mi történik a perfelvételi szakban?

A perfelvételi szakban kell a kereset és védekezés körében valamennyi kérelmet, ténybeli
és jogi állítást, tagadást előadni, bizonyítékot becsatolni, bizonyítási indítványt megtenni
(ún.  perfelvételi  nyilatkozatok  előadása).  A  perfelvétel  lezárását  követően,  az  érdemi
tárgyalási szakban mindez már csak kivételesen lesz lehetséges.

a perfelvétel menetének 3 lehetséges módja az írásbeli védekezés 
beérkezése után (a bíróság határozza meg)

•újabb iratváltás a felekkel és utána perfelvételi tárgyalás  

1.a bíróság az alperes írásbeli védekezésére válasziratot kér a felperestől

2.a válaszirat beérkezésekor kitűzi a perfelvételi tárgyalást és az alperestől a válasziratra 
viszontválaszt kér

•rögtön perfelvételi tárgyalás  

•perfelvételi tárgyalás mellőzése, rögtön érdemi tárgyalás  

1.a felek előzetesen értesítésre kerülnek, kérelmükre perfelvételi tárgyalást tart a bíróság

a perfelvételi mulasztások következménye
•perfelvételi tárgyalás elmulasztása  

1.a felperes sem kérheti már a tárgyalás távollétében való megtartását

2.ha senki sem jelent meg vagy a megjelent nem kéri a tárgyalás megtartását  az eljárás →
megszüntetésre kerül

3.ha megtartásra kerül a tárgyalás  a mulasztó fél vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy a →
jelenlévő által előadottak vele közölve vannak, azokat nem vitatja és a perben mást nem kíván 
előadni

•perfelvételi irat benyújtásának elmulasztása, hiányossága  

1.úgy kell tekinteni, hogy a mulasztó fél az ellenfél érintett nyilatkozatát nem vitatja, a perben 
mást nem kíván előadni

•indokolatlanul késedelmes írásbeli vagy szóbeli perfelvételi nyilatkozat  

1.perfelvétel lezárásáig pénzbírság

2.perfelvétel lezárása után elutasításra, fgyelmen kívül hagyásra kerül



perfelvételi nyilatkozatot tartalmazó írásbeli beadvány benyújtása
•csak a bíróság felhívására, a megadott határidőben      felhívás nélkül vagy határidőn túli →
perfelvételi irat hatálytalan

•járásbíróságon jogi képviselő nélkül eljáró fél    a jogi segítségnyújtó szolgálatnál vagy a →
perbíróság panaszirodáján jegyzőkönyvbe mondhatja

perfelvételi tárgyalás elhalasztása
•csak törvényben meghatározott, alapvetően a fél önhibáján kívüli okokból lehet

•a félnek és képviselőjének a tárgyaláson felkészülten kell megjelenni

•halasztás esetén a folytatólagos perfelvételi tárgyalásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak

perfelvétel lezárása
•a bíróság előzetes fgyelmeztetés után végzéssel     lezárja a perfelvételt

•a perfelvétel lezárását követően nyomban megtartja vagy kitűzi az érdemi tárgyalást

•a perfelvétel lezárását követően főszabály szerint rögzül (nem változtatható) a kereset,
védekezés és bizonyítékok köre és tartalma!


	Az elsőfokú eljárás az új Polgári perrendtartásban: a perfelvételi szak
	Perfelvétel tartalma, menete – Mi történik a perfelvételi szakban?


