Képviselet és költségek, költségkedvezmények az új Polgári
perrendtartásban

Képviselet – Kötelező-e ügyvéddel eljárni?

törvényszéki szinten indított per
• új: minden (első fokon) törvényszéken induló perben kötelező a jogi képviselet
mindkét félnek → eljárhat ügyvéd, kamarai jogtanácsos
• fellebbezési (másodfokú) eljárásban is kötelező
• ügyvéd nélkül benyújtott beadvány, nyilatkozat → hatálytalan vagy visszautasításra kerül

járásbírósági és munkaügyi per
• nem kötelező a jogi képviselet egyik félnek sem → eljárhat személyesen vagy egyéb
meghatalmazottal
• egyéb meghatalmazott lehet pl. hozzátartozó, pertárs, alkalmazott, munkaügyi perben
szakszervezet
• fellebbezési eljárásban (másodfokú) eljárásban sem kötelező

•új: ha bármelyik fél a perindításkor vagy később jogi képviselőt vesz igénybe →
onnantól kezdve annak a félnek kötelező jogi képviselővel eljárni (első- és másodfokon is)
1. eljárhat ügyvédjelölt, kamarai jogi előadó is
2. egy alkalommal visszatérhet a jogi képviselő nélküli eljáráshoz

pártfogó ügyvéd
• kérelemre a jogi segítségnyújtó szolgálat engedélyezheti

Költségek, költségkedvezmények – Kinek kell fzetnie a perrel kapcsolatos
költségeket?

per során felmerülő költségek előlegezése
• főszabály: annak a félnek kell előlegezni, akinél felmerül
• bizonyítással kapcsolatos költség (pl. tanúdíj, szakértői díj) → bizonyító fél előlegezi

perköltség végleges viselése
• a pervesztes fél viseli a saját költségeit és megtéríti az ellenfél költségeit (részbeni
pervesztesség esetén arányosan)

• új: az igényelt perköltséget fel kell számítani és igazolni → a bíróság hivatalból nem
kötelezi a pervesztest a perköltség megtérítésére, csak ha és amennyiben azt felszámította

személyes költségkedvezmény kérelemre engedélyezhető fajtái
• személyes költségmentesség
1. mentesít a fél terhére eső illeték és per során felmerülő költség előlegezése és megfzetése
alól
2. nem mentesít a fél pervesztessége esetén a pernyertes ellenfél perköltségének megfzetése
alól

• új: megszűnt a személyes illetékfeljegyzési jog →helyette személyes költségfeljegyzési
jog (teljes vagy részleges)
1. mentesít a fél terhére eső illeték és per során felmerülő költség előlegezése alól (egészben
vagy részben)
2. nem mentesít a fél pervesztessége esetén a fél terhére eső illeték és költség államnak való
utólagos megfzetése és a pernyertes ellenfél perköltségének megfzetése alól

