
A keresetben érvényesített jogot elismerő nyilatkozat csak kifejezetten és 

egyértelműen tehető, mulasztással,”hallgatással” nem. 

 

Alkalmazott jogszabály:Pp.221.§ (2) bekezdés 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.203/2012/5.  

 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével megállapította, hogy az alperes 

„VIP II. előjelű” megbízási szerződése 7. pontja 2. mondata és a „VIP I. és a VIP II. 

előjelű” megbízási szerződések 3. pontjai – mint tisztességtelen általános szerződési 

feltételek – érvénytelenségét, egyben kötelezte az alperest, hogy 60 napon belül a 

kikötések érvénytelenségének megállapítására vonatkozó közleményt tegyen közzé 

egy megyei és egy országos napilapban. Az elsőfokú bíróság a határozatát a Pp.221.§ 

(2) bekezdése alapján röviden indokolta, kiemelve, hogy az alperes a kereseti 

tényállást és annak jogi értékelését nem vitatta, azt kifejezetten elismerte, ezért a 

bíróság „a felek egyező indítványa alapján” a kereseti kérelemben foglaltak szerint 

kötelezte az alperest. 

 

A felperes – fellebbviteli főügyészség által módosított – fellebbezésében az elsőfokú 

ítélet lényeges eljárási szabálysértés miatti hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 

bíróság újabb tárgyalásra és újabb határozat hozatalára utasítását kérte. Fellebbezését 

arra alapította, hogy az elsőfokú bíróság a Pp.221.§ (2) bekezdését tévesen alkalmazta, 

mivel az alperes a részére megküldött keresetre a nyilatkozattételt elmulasztotta, tehát 

elismerő nyilatkozatot nem tett. Ennek hiányában pedig az ítélet röviden nem 

indokolható. Továbbá, a konkrét esetben a fellebbezéssel támadott ítélet indokolást 

egyáltalán nem tartalmaz, még azokat a jogszabályokat sem rögzíti, amelyeken a 

bíróság döntése nyugszik.  

 

A fellebbezés alapos, az elsőfokú bíróság ítéletét az eljárásjog lényeges szabálya 

megsértésével hozta meg.  

 

Az egyik félnek bírói felhívás (Pp.141.§ (2) bekezdése) ellenére kétségbe nem vont 

előadása folytán valónak elfogadott tényektől (Pp.163.§ (2) bekezdés) eltérően,  a 

fellebbezés helyes érvelése szerint,  keresetet elismerő nyilatkozat csak kifejezetten és 

egyértelműen tehető, mulasztással,”hallgatással” nem. Az elismerés a félnek olyan 

eljárásjogi rendelkező cselekménye, amelyben a vele szemben támasztott jogot 

fennállónak, valónak nyilvánítja ki.  

 

A konkrét esetben az elsőfokú bíróság 3. sorszám alatti végzésével küldte meg az 

alperesnek az első tárgyalás kitűzése előtt a felperesi keresetet, azzal a felhívással, 

hogy arra határidőn belül nyilatkozzék. A végzés arra vonatkozó figyelmeztetést nem 

tartalmazott, hogy a nyilatkozattétel elmulasztása esetén a bíróság úgy tekinti, hogy a 

mulasztó alperes a (kereseti) kérelem teljesítését nem ellenzi, a tényállítások valóságát 

nem vonja kétségbe (Pp.136/B.§ (3) bekezdés) és a kitűzött tárgyaláson – a gondos és 

az eljárást elősegítő pervitelnek megfelelő időben történő nyilatkozattételi 



kötelezettség (Pp.141.§ (2) bekezdés) – elmulasztása miatt az alperesi előadások, 

előterjesztések bevárása nélkül határoz. (Pp.141.§ (6) bekezdés)  

 

Az alperes a bíróság felhívására nyilatkozatot nem tett, a kitűzött tárgyaláson nem 

jelent meg, ezért az elsőfokú ítélet iratellenesen tartalmazza, hogy a keresetet elismerte 

volna. Így az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabálysértéssel indokolta a Pp.221.§ 

(2) bekezdése alapján röviden a keresetnek helytadó ítéletét. Tekintve, hogy az 

elsőfokú ítélet az elismerésre utaláson kívül sem a bíróság által alkalmazott 

jogszabályok megjelölését, sem pedig jogi indokolást nem tartalmaz, az eljárásjogi 

szabálysértés a másodfokú eljárásban nem orvosolható. (PK 206. számú állásfoglalás, 

BDT.2004.1085)  

 

Az elsőfokú bíróság az alperes nyilatkozattétele elmulasztása esetén az első 

tárgyaláson akkor hozhatott volna (mulasztásos) ítéletet (Pp.141.§ (6) bekezdés), 

amennyiben erre a jogkövetkezményre a fent említett tartalommal a kereset 

kézbesítésekor az alperest figyelmezteti. Ez jelen esetben elmaradt, ezen kívül pedig a 

mulasztásos ítélet a Pp.221.§ (2) bekezdése alapján röviden nem indokolható.  

 

Az ítélőtábla a fellebbezést a Pp.256/A.§ (1) bekezdés a/ pontja szerint tárgyaláson 

kívül bírálta el, és az elsőfokú ítéletet a Pp.252.§ (2) bekezdése alapján hatályon kívül 

helyezte, az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és újabb határozat hozatalára utasítva. 

 


