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Ha a fél egy eljárásban egy jogviszonyból eredő több igényét, vagy több 
jogviszonyból eredő igényeit érvényesíti, az eljárás tárgya értékének 
megállapításakor – a járulékok figyelmen kívül hagyásával – az előterjesztett 
igények együttes értékét kell figyelembe venni  
/Itv.40.§./1/ bekezdése , Pp.25.§./3/ bekezdése./ 
 
 
 
 
 
A megyei bíróság fellebbezéssel támadott végzésében a pert megszüntette. Egyben 
kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az állam javára – illetékhivatali felhívásra – 
291.900 Ft feljegyzett kereseti illetéket. 
Végzésének indokolása szerint a felperes az alperesekkel megkötött szerződések 
érvénytelensége iránt indított pert, majd a per érdemi tárgyalásának megkezdését 
megelőzően 2005.február 10.napján kelt beadványában keresetétől elállt és kérte a 
per megszüntetését. 
 
Mivel az elállást a perköltség viselés szempontjából pervesztésnek kell tekinteni a 
bíróság a felperest kötelezte a perindítással felmerült kereseti illeték viselésére. 
Annak összegét az I.r. alperes vonatkozásában az Itv.58.§./2/ bekezdése alapján a 
feljegyzett kereseti illeték 30 %-ában 201.900 Ft-ban határozta meg, mert az 
elállására a per első tárgyalását követően került sor. 
A II.r. alperessel szemben a perindítás hatálya nem állt be, így az Itv.58.§./1/ 
bekezdés a/pontja szerint a felperes által viselendő illetéket a bíróság 10 %-ra, azaz 
90.000 Ft-ra mérsékelte. 
 
A végzés ellen a felperes fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a végzés 
megváltoztatását akként, hogy az általa fizetendő illeték összege valamennyi alperes 
tekintetében összesen 270.000 Ft legyen. 
 
Fellebbezésének indokolásául előadta, hogy a megyei bíróság végzése az Itv. téves 
értelmezésén alapszik. Hivatkozott az Itv.40.§./1/ bekezdésére, amely szerint, ha a 
fél egy eljárásban több jogviszonyból eredő igényeit érvényesíti, az eljárás tárgya 
értékének megállapításakor – a járulékok figyelmen kívül hagyásával – az 
előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni. 
 
A fenti jogszabályhely értelmében a támadott szerződések nem elkülönítetten, 
alperesenként kezelendők, hanem azok értékét az illeték szempontjából össze kell 
adni. 
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Álláspontja szerint tévedett az elsőfokú bíróság, amikor az illetéket a hivatkozott 
jogszabályi rendelkezéstől ellentétesen mind alperesenként, mind pedig 
jogviszonyonként elkülönítve állapította meg. A fenti módon számított pertárgy 
érték után az Itv.58.§./2/ bekezdése szerinti 30 % illetéket kell egységesen, 
valamennyi alperes tekintetében megfizetni. 
 
Az alperesek a fellebbezés vonatkozásában észrevételt nem terjesztettek elő. 
 
A fellebbezés alapos. 
 
A kimondja, ha egy vagy több felperes ugyanabban a keresetlevélben egy vagy több 
alperes elleni követeléseit érvényesíti, a pertárgy értékének megállapításánál az 
összes követeléseket össze kell adni. 
A /4/ bekezdés értelmében a főkövetelés járulékait (kamat, költség stb.) az érték 
megállapításánál figyelmen kívül maradnak. 
 
A felhívott jogszabályi rendelkezés értelmében több követelés érvényesítése esetén 
(tárgyi keresethalmazat) a követeléseket össze kell adni, és ennek alapján kell a 
pertárgy értékét megállapítani. Ez az eset áll fenn, ha a felperes mindegyik alperessel 
szemben más és más követelést támaszt. 
 
E vonatkozásban az Itv.40.§./1/ bekezdése rögzíti, ha a fél egy eljárásban egy 
jogviszonyból eredő több igényét, vagy több jogviszonyból eredő igényeit 
érvényesíti, az eljárás tárgya értékének megállapításakor – a járulékok figyelmen 
kívül hagyásával – az előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni. 
 
A fentebb felhívott jogszabályi rendelkezésekben említett érték-egybefoglalás, 
együttes értékszámítás az egy keresetlevélben, egy eljárásban történő érvényesítés 
esetére vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az alperesek  „kényszerű” avagy 
„egyszerű” pertársaságban állnak.   
 
A fentiek értelmében az ítélőtábla osztotta a felperes jogi álláspontját és az általa 
fizetendő illeték mértékét 270.000 Ft-ra leszállította. 
 
Mindezen indokok alapján az ítélőtábla a megyei bíróság végzését a Pp.259.§-a 
alapján alkalmazandó Pp.253.§./2/ bekezdése értelmében részben megváltoztatta. 
 


