FIGYELMEZTETES
A tdrv6nyszek penzbirsfggal (l952.dvi III.tv.l20.$) srijda azt a felet vagy kdpviselot, aki ak6r a targyal6son,akttr valamely
periratbanjobb tudom6saellen6re vagy nagyfokri gondatlans6gb6l
a/ az igyre vonatkoz6 oly t6nyt 6llitott, amelyrol bebizonyult, hogy val6tlan vagy az iigyre tartozo oly tdn1,t tagadott,
amelyrol bebizonlult, hogy igaz,
b/ olyan t6nyt elhallgatott,amelyr6l tudnia kellett, hogy a per eldont6sec6lj6b6ljelentos, vagy
c/ nyilv6nval6an alaptalanulhivatkozott valamely bizonyit6kra.
A tdrv6nysz6k p6nzbirs6ggal srijtja art. a felet (k6pvisel6t), valamint m6s perbeli szemdlyt, aki valamely nyilatkozatot
indokolatlanul k6sedelmesentesz meg, vagy azt felhiv6s ellendresem teszi meg ds ezttltala per befejez6s6tk6slelteti.
A torv6nyszdkaA a felet (k6pvisel6t),aki egyesperbeli cselekmdnyekkelindokolatlanul kdsedelmeskedik,valamely hat6ridot
vagy hatS.rnapotmulaszt, vagy m6s m6don feleslegeskdlts6geketokoz, a tdrvdny drtelmdbena kdlts6gek megtdrit6sdreval6
kdtelezdsenfeliil - pernyertess6g6revagy pervesztessdg€re
tekintet ndlktil - p6nzbirshg megfrzet6sdrek<itelezi,tov6bb6 a
felet a tdrvdnybenmeghat6rozottm6sjogkovetkezm6nnyelsrijda (1952.6vi III. tv. 8. $ 13l-l5l bekezd6se).
A f6l koteles a t6ny6llit6sait,nyilatkozatait, bizonyit6kait - a per 6ll6saszerint- a gondos 6s az eljfuilstel6segit6pervitelnek
megfelel6 id6ben eloadni, illetve eloterjeszteni: Ha a- fdl t6ny6llit6sanak, nyilatkozat6nak eload6s6val,bizonyit6kainak
eloterjeszt6s6velalapos ok n6lki.il k6slekedik 6s e kotelezettsdgdneka tdrv6nysz6k felhiv6sa ellen6re sem tesz eleget, a
l4l.512/ 6sl6/bekezd6se).
t0rv6nyszdkafdleload6s6nak,eloterjeszt6s6nekbevar6sandlktlhatitrozhat(1952.6vilII.tv.
A tirgyalis elmulasztfsfnak kdvetkezm6nyei:
Ha az elso t6rgyal6sta felperesmulasztjael ds megelSz6legnem kdrte, hogy a targyal6sta tdrv6nysz6kt6voll6t6benis tartsa
meg, a trirvdnyszdkaz alpereskdrelm6rea pert megsziinteti.
Haaz elso t6rgyal6staz alperesmulasztja el 6s ir6sbeli v6dekez6stnem terjesztettel6, a torv6nysz6ka felperesk6relm6reaz
alperest az id6z6sselkdzdlt kereseti k6relemnek megfelel6en torvdnyszdki meghagy6ssalkdtelezi, egyben marasztaljaa
(1952.6vi III.tv.l36. $ lll-l2l bekezddse).
felpereskdltsdgeiben
Az eljdrrassziinetel, ha
a/ a felek erre vonatkoz6 kOlcsdndsmegegyezdsiiketakftr az elso targyal6stmegelozben,akftr az els6fokri eljar6s folyam6n
b6rmikor bejelentik, vagy
b/ a felek kdziil b6rmelyik t6rgyal6sonegyik f6l sem jelenik meg, vagy a megjelent fel az iigy t6rgyal6s6tnem kivanja
illetoleg nyilatkozatot egy6ltal6bannem tesz ds a t6voll6v6 felperesmegelozolegegyik esetbensem kdrte, hogy a tdrvdnysz6k
a targyal6stt6voll6t6benis tartsameg.
c/ a felperesa megadott lakcimr6l nem id6zhet6, illet6leg ismeretlenhelyre kdltrizdtt ds az alpereshirdetm6nyi iddz6stnem
k6r, vagy azigy ttrgyal6s6tnem kivanj4 illetSleg nyilatkozatot egy6ltal6nnem tesz, vagy
d/ hirdetmdnyi id6z6snekvolna helye 6s afel ezt nem k6ri.
A sztineteldsa hataridok foly6s6t nem drinti. B6rmelyik f6l k6relmereaz eljtritst folltatni kell.
Hat h6napi sziinetel6sut6n a per megsztinik.E hatarid6 elmulaszt6samiatt igazol6snakhelye nincs.
A per sor6nhozott joger6s rdszitdlet6s kdzbens6it6let hatfilyttta per megszrindsenem drinti (1952. 6vi III. tv. 137. $-a).

TAJEKOZTATO
A k6pviseletrdl:
A perbenmeghatalmazottk6ntelj6rhat:
a./ a fdlnek egyenes6girokona 6s annak hazast6rs4az Orokbefogad66s nevel6 sziilo, az drdkbefoga{ott 6s a nevelt gyermek,
a testv6r, a hazast6rs,a jegyes es az llettirs, ahfuastirs egyenes6gbelirokona 6s testvdre, valamint a testv6r h|zasttrsa;
b.l afel pert6rs4 tov6bb6 pert6rs6naktorv6nyesk6pvisel6jevagy meghatalmazottja;
c.l azigyv6d 6s iiglvddi iroda;
d./ 6llami szerv (k6zig. szerv., intezet, intdzmdny, hivatal stb.) iigyint€zoje az tilami szerv tevdkenysdg6velkapcsolatos
iigyekben;
illetve a helyi kisebbsdgidnkormfnyzatnak a tagtr4 a jegyzo, a fojegyzo, a
e./ a helyi onkorm6nyzatk6pvisel6-testi.iletdnek,
k6pvisel6-testi.ilethivatalanak ngyint6z6je, a keriileti hivatal el6lj6r6ja iigyintdz6je, a helyi onkormdnyzatot,a kisebbs6gi
dnkorm6nyzatot, tovftbb6 azok szerveit 6rinto perekben; a megyei (fov6rosi) kozigazgat6sihivatal iigyintdzdje a hivatalt
6rint6 perekben;
f.l aszakszewezetsaj6ttagjanakper6ben,valamint a ktilon jogszab6lybanmeghatdrozottperekben;
E.l az drdekk6pviseletic6lra alapitott szervezetsaj6t tagf6nak olyan perdben, amelynek tftrgya a szewezetalapszabiily6ban
me ghatttro zott 6rdekk6pvi seleti cdlok kordbe vonhat6,
h./ a szovetkezettigyint€zl,slrejogosult tagj4 vagy alkalmazottjaa szovetkezetpereiben:
i.l a gazditlkod6 szervezet, valamint az egydni v6llalkoz6 alkalmazottja a munk6ltat6janak gazdashgi tevdkenysdgdvel
kapcsolatosperekben,a gazd6lkod6szervezetjog[an|csosa(ogi el6ad6ja) pedig azokban a perekbenis, amelyekbenktilon
j o gszabtilya k6pvi seletre felj ogositj a;
j.l akit erre kiildn jogszab6lyfeljogosit(1952.6vi III. tv. 67. $ /l/ bekezd6s)
Az fr6sbeli meghatalmazist kozokiratba vagy teljes bizonyit6 erejri maganokiratbakell foglalni. (1952.6vi III.tv.69.$ /2/
bekezdds)
Nem lehet meghatalmazott:
a.l aki 18. 6letdv6tm6g nem toltdtte be;
b./ akit joger6s bir6i it6let a koztigyekt6l eltiltott;
c./ akit a tdrv6nysz6kjogerosengondnokshgal6helyezett(1952. €vi III. tv. 68. $)
A kd ltsdekedvezm6nyekrol
:

