
EGYES FELLEBBEZÉSI KÉRELMEKET ÉRINTŐ HIÁNY PÓTLÁSÁNAK 

ELMULASZTÁSA ESETÉN ALKALMAZANDÓ JOGKÖVETKEZMÉNY  

 

A keresetlevél visszautasítandó akkor is, ha a hiánypótlás részbeni elmulasztása csupán 

egyes kereseti kérelmek érdemi elbírálását gátolná, más kereseti kérelmekét azonban 

nem. 

Több fellebbezési kérelem tekintetében azonban e rendelkezés nem alkalmazható ( Pp. 

115. § (5) és (6) bekezdés,  176. § (3) bekezdése,  366. § (2) bekezdés). 

 
 

A törvényszék a fellebbezéssel támadott végzésében az I. és II. r. felpereseknek a Győri 

Járásbíróság 2018. november 27. napján kelt P.20.207/2018/33. sorszámú ítélete ellen 

előterjesztett fellebbezését visszautasította.  

 

Végzése indoklásában előadta, hogy a járásbíróság ítéletével szemben I. r és II. r. felperesek 

34. sorszám alatt hiányos fellebbezést terjesztettek elő. A járásbíróság 35. sorszámú 

végzésével hiánypótlásra hívta fel I. r. és II. r.  felpereseket, azzal a figyelmeztetéssel, hogy 

amennyiben az 1-5. pontig felsorolt hiányosságokat nem pótolják, úgy a bíróság a fellebbezést 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 366.§ (2) 

bekezdése alapján visszautasítja. Az I. r. és II. r. felperesek határidőn belül 36. sorszám alatt 

terjesztették elő fellebbezésüket, amelyben a Pp. 383.§ (2) bekezdése alapján kérték az 

elsőfokú ítélet megváltoztatását és kereseti kérelmüknek történő helyt adást. Másodlagosan a 

Pp. 381.§-a alapján az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra 

utasítását kérték. A törvényszék észlelte, hogy a felperesek mind a 34. sorszám alatti, mind a 

36. sorszám alatti fellebbezésükben kérték az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül 

helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását. A törvényszék 

megítélése szerint az I. r. és II. r. felperesek másodlagos fellebbezési kérelme, a járásbíróság 

felhívása ellenére hiányos maradt, melynek jogkövetkezményeit a járásbíróság nem vonta le, 

ezért az elsőfokú bíróság a Pp. 366. § (2) és 367.§ (1) bekezdése alapján döntött az I. r. és II. r 

felperesek hiányos fellebbezésének visszautasításáról. 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezést visszautasító végzése ellen az I. r. és II. r. felperesek a 9. 

sorszám alatt határidőben fellebbezéssel éltek.  Fellebbezésükben a Pp. 383.§ (2) bekezdése 

alapján az elsőfokú bíróság végzésének megváltoztatását kérték, továbbá azt, hogy az 

ítélőtábla utasítsa a másodfokú bíróságot a fellebbezés érdemi elbírálására. A fellebbezés 

indokaként előadták, hogy a járásbíróság felhívására a Pp. fellebbezési kérelmére vonatkozó 

előírásainak megfelelően, a pótolt hiányokkal egységes szerkezetbe foglaltan nyújtották be 

fellebbezésüket, téves a törvényszék azon megállapítása, hogy másodlagos fellebbezési 

kérelmüket a Pp. 381.§-ára alapították, hiszen e jogszabályhelyre nem hivatkoztak. A 

fellebbezésükben a Pp. 371.§ (1) bekezdés d) pontjára hivatkoztak, amely jogszabályhely 

maga is vagylagos feltételként rögzíti az anyagi vagy eljárási szabálysértést. A hiánypótlás 

után egységes szerkezetbe foglalt fellebbezésük megfelelően utalt a Pp. 371.§ (1) bekezdés d) 

pontjára és az anyagi jogszabálysértés vonatkozásában elegendő jogi és ténybeli indoklást 

tartalmazott, így azt a törvényszéknek el kellett volna bírálnia. Előadták, hogy a Pp. 

szabályainak megfelelően a fellebbezésük nem tartalmazott olyan új hivatkozást vagy új 

körülményt, amely meg nem engedett lenne a másodfokú eljárásban. Amennyiben a 

törvényszék megítélése szerint az elsőfokú bíróság hiánypótló végzése nyomán benyújtott 

fellebbezésükben anyagi és eljárási jogszabálysértésre is hivatkoztak volna, de csak az anyagi 

jogszabálysértés ténybeli és jogi indokait foglalták össze, attól még az anyagi jogszabálysértés 

tekintetében benyújtott fellebbezést el kellett volna bírálni. 
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Az I. r. és II. r. felperesek fellebbezésére az alperes észrevételt terjesztett elő, kérve az 

elsőfokú bíróság végzésének helybenhagyását. Indokként előadta, hogy az elsőfokú bíróság 

által meghozott végzés megalapozott, a felperesek iratellenesen állítják, hogy 

fellebbezésükben nem hivatkoztak a Pp. 381.§-ára. A 2018. december 20. napján kelt 

beadványuk ennek ellentmond. Ezzel kapcsolatban a bíróság által kifejtettekkel egyetért, 

melyet részletesen a csatlakozó fellebbezés és ellenkérelem megnevezésű beadványában 

kifejtett, hivatkozva különösen, annak II/2.1.2. pontjára. A kérelmében foglaltakat 

változatlanul fenntartja, de amennyiben az ítélőtábla úgy ítéli meg, hogy a végzésben nem 

szereplő, de a kérelmében megtalálható visszautasítási okok miatt megalapozott a végzés 

rendelkező része, úgy álláspontja szerint az elsőfokú bíróság végzése hatályában fenntartható. 

Kérte az ítélőtábla döntését a Pp. 383.§ (5) bekezdése alapján a perköltség viseléséről.  Ennek 

kapcsán kérte figyelembe venni azt, hogy az elsőfokú bíróság nem azonnal, hanem úgy hozta 

meg végzését, hogy előzetesen észrevétel megtételére hívta fel a felperest, melynek 

költségvonzata van és erről nem rendelkezett. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 

 

Mindenekelőtt kiemeli az ítélőtábla, hogy a felperesek iratellenes hivatkozásával szemben a 

fellebbezés másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezése iránti kérelmet tartalmaz.  

 

A járásbíróság 35. sorszámú végzésével hiánypótlásra hívta fel I. r. és II. r.  felpereseket, azzal 

a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben az 1-5. pontig felsorolt hiányosságokat nem pótolják, 

úgy a bíróság a fellebbezést a polgári perrendtartásról szóló Pp. 366.§ (2) bekezdése alapján 

visszautasítja.  

 

A Pp. 371. § (1) bekezdése szerint a fellebbezésben - a beadványra vonatkozó alaki kellékek 

mellett - fel kell tüntetni 

a) a fellebbezéssel támadott ítélet számát, valamint az ítéletnek a fellebbezéssel támadott 

rendelkezését vagy részét, 

b) határozott kérelmet arra, hogy az elsőfokú ítélet kifogásolt rendelkezését vagy részét a 

másodfokú bíróság mennyiben változtassa meg, vagy helyezze hatályon kívül, 

c) a másodfokú bíróságtól gyakorolni kért felülbírálati jogkört, az alapul szolgáló indokok 

kifejtésével, 

d) az anyagi vagy eljárási jogszabálysértést, jogszabályhely megjelölésével, kivéve, ha a 

felülbírálati jogkör gyakorlásának nem feltétele a jogszabálysértés. 

 

A Pp. 371. §-ához fűzött indokolás szerint a fellebbezésben a felülbírálati jogkör megjelölése 

körében a fellebbező félnek pontosan meg kell határoznia, hogy az elsőfokú ítéletet vagy 

eljárást milyen szempontból tartja sérelmesnek, melyek azok a kérdések, amelyekben a 

másodfokú bíróságtól jogvédelmet kér; mindezekhez kapcsolódóan részletes indokolást is elő 

kell terjesztenie. A fellebbező félnek - a konkrét jogszabályhely megjelölésével - pontosan 

meg kell jelölnie a sérelmezett anyagi vagy eljárási jogszabálysértést, kivéve, ha a felülbírálati 

jogkör gyakorlásának nem feltétele a jogszabálysértés. A fellebbező fél ezeknek akkor tesz 

eleget, ha egyrészt a megsértett jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, másrészt pedig a 

hivatkozott jogszabálysértést tartalmilag is körülírja, az arra vonatkozó jogi álláspontját 

kifejti, vagyis, ha a jogszabálysértésre való hivatkozása indokait is ismerteti. Ha a fél a 

fellebbezésében több egymástól elkülönülő jogszabálysértésre hivatkozik, valamennyi 

hivatkozásának rendelkeznie kell az előző pontban meghatározott tartalmi követelményekkel. 
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Az I. r. és II. r. felperesek a bírósági hiánypótlásra benyújtott 36. sorszám alatti 

fellebbezésükben a Pp. 371.§ (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározták, hogy az ítélet 

mely rendelkezését érinti fellebbezésük, továbbá a 369. § (3) bekezdés c) és d) pontja 

értelmében előadták, hogy a másodfokú bíróságtól milyen felülbírálati jogkört kérnek 

gyakorolni az alapul szolgáló indokok kifejtésével, részletezték a Pp. 371. § (1) bekezdés d) 

pontja körében az általuk sérelmezett anyagi jogi jogszabálysértést. A másodlagos – az ítélet 

hatályon kívül helyezésére irányuló - fellebbezési kérelmük azonban, a járásbíróság felhívása 

ellenére továbbra is hiányos maradt. A Pp. 381.§-ának alkalmazására alapított másodlagos 

fellebbezési kérelmük alapjául szolgáló indokokat nem fejtették ki, a fellebbezés nem 

tartalmazta a Pp. 371. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az eljárási jogszabálysértés 

megjelölését sem. 

 

A Pp. 115. § (5) bekezdése szerint, ha a fél a beadványt – a hiánypótlási felhívás ellenére - 

újból hiányosan adja be, de ez a beadvány érdemi elintézését nem gátolja, a bíróság azt - 

törvény eltérő rendelkezése hiányában - hiányos tartalma szerint intézi el. 

A (6) bekezdés a) pontja szerint a bíróság a beadványt – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – visszautasítja, ha a fél a hiányokat – az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás 

ellenére – a kitűzött határidő alatt nem pótolja vagy a beadványt újból hiányosan adja be és a 

hiányos tartalom a beadvány elintézését gátolja.  

A hiánypótlásra irányadó általános eljárási rendelkezések tehát csupán abban az esetben teszik 

lehetővé az eredménytelen hiánypótlási felhívás után a beadvány visszautasítását, ha a 

hiányos tartalom a beadvány elintézését gátolja. Abban az esetben, ha a hiány a beadvány 

érdemi elintézését nem gátolja, úgy a beadvány hiányos tartalma szerinti elintézésének van 

helye. 

 

A fentiektől eltérő rendelkezést a törvény csupán a keresetlevél hiányainak elmulasztása 

esetére tartalmaz, amikor a Pp. 176. § (3) bekezdése értelmében akként rendelkezik, hogy a 

keresetlevelet vissza kell utasítani akkor is, ha a hiánypótlási felhívás ellenére sem pótolt 

hiányok a keresetlevélnek csak valamely részét érintik. 

Ezen rendelkezés értelmében tehát a keresetlevél visszautasítandó akkor is, ha a hiánypótlás 

részbeni elmulasztása csupán egyes kereseti kérelmek érdemi elbírálását gátolná, más kereseti 

kérelmekét azonban nem. 

A fenti jogszabályi rendelkezés azonban kizárólag a hiányos keresetlevél esetében 

alkalmazandó, a hiánypótlás elmulasztásának Pp. 115. § (5) és (6) bekezdésében szabályozott 

általános jogkövetkezményeitől eltérő jogkövetkezményt a fellebbezés tekintetében a törvény 

366. § (2) bekezdése nem rendel alkalmazni. 

 

A kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla álláspontja szerint a perbeli esetben nem álltak fenn a 

felperesi fellebbezés visszautasításának eljárásjogi feltételei, mert az ítélet hatályon kívül 

helyezésére irányuló fellebbezési kérelem körében a fellebbezés hiányai ugyan a bíróság 

felhívása ellenére sem kerültek pótlásra, ugyanakkor ez a hiány az elsőfokú ítélet anyagi jogi 

felülbírálatára, ezen keresztül az ítélet megváltoztatására irányuló – a törvény alaki és tartalmi 

követelményeinek megfelelő –  fellebbezési kérelem érdemi elbírálását nem gátolja.  

 

A fentiekre figyelemmel az ítélőtábla a törvényszék végzését a Pp. 389. §-a folytán 

alkalmazandó 383. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta, a fellebbezés visszautasítását 

mellőzte. 

 

Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.564/2019/3. szám 

 


