
FIGYELMEZTETES

A tdrv6nyszek penzbirsfggal (l952.dvi III.tv.l20.$) srijda azt a felet vagy kdpviselot, aki ak6r a targyal6son, akttr valamely
periratban jobb tudom6sa ellen6re vagy nagyfokri gondatlans6gb6l
a/ az igyre vonatkoz6 oly t6nyt 6llitott, amelyrol bebizonyult, hogy val6tlan vagy az iigyre tartozo oly tdn1,t tagadott,
amelyrol beb izonlult, ho gy igaz,
b/ olyan t6nyt elhallgatott, amelyr6l tudnia kellett, hogy a per eldont6se c6lj6b6l jelentos, vagy
c/ nyilv6nval6an alaptalanul hivatkozott valamely bizonyit6kra.
A tdrv6nysz6k p6nzbirs6ggal srijtja art. a felet (k6pvisel6t), valamint m6s perbeli szemdlyt, aki valamely nyilatkozatot
indokolatlanul k6sedelmesen tesz meg, vagy azt felhiv6s ellendre sem teszi meg ds ezttltal a per befejez6s6t k6slelteti.
A torv6nyszdk aA a felet (k6pvisel6t), aki egyes perbeli cselekmdnyekkel indokolatlanul kdsedelmeskedik, valamely hat6ridot
vagy hatS.rnapot mulaszt, vagy m6s m6don felesleges kdlts6geket okoz, a tdrvdny drtelmdben a kdlts6gek megtdrit6sdre val6
kdtelezdsen feliil - pernyertess6g6re vagy pervesztessdg€re tekintet ndlktil - p6nzbirshg megfrzet6sdre k<itelezi, tov6bb6 a
felet a tdrvdnyben meghat6rozott m6s jogkovetkezm6nnyel srijda (1952.6vi III. tv. 8. $ 13l-l5l bekezd6se).
A f6l koteles a t6ny6llit6sait, nyilatkozatait, bizonyit6kait - a per 6ll6sa szerint - a gondos 6s az eljfuilst el6segit6 pervitelnek
megfelel6 id6ben eloadni, illetve eloterjeszteni: Ha a- fdl t6ny6llit6sanak, nyilatkozat6nak eload6s6val, bizonyit6kainak
eloterjeszt6s6vel alapos ok n6lki.il k6slekedik 6s e kotelezettsdgdnek a tdrv6nysz6k felhiv6sa ellen6re sem tesz eleget, a
t0rv6nyszdkafdleload6s6nak,eloterjeszt6s6nekbevar6sandlkt lhati trozhat(1952.6vi l I I . tv. l4l .512/ 6sl6/bekezd6se).
A tirgyalis elmulasztfsfnak kdvetkezm6nyei:
Ha az elso t6rgyal6st a felperes mulasztja el ds megelSz6leg nem kdrte, hogy a targyal6st a tdrv6nysz6k t6voll6t6ben is tartsa
meg, a trirvdnyszdk az alperes kdrelm6re a pert megsziinteti.
Haaz elso t6rgyal6st az alperes mulasztja el 6s ir6sbeli v6dekez6st nem terjesztett el6, a torv6nysz6k a felperes k6relm6re az
alperest az id6z6ssel kdzdlt kereseti k6relemnek megfelel6en torvdnyszdki meghagy6ssal kdtelezi, egyben marasztalja a
felperes kdltsdgeiben (1952.6vi I I I . tv. l36. $ l l l - l2l  bekezddse).
Az eljdrras sziinetel, ha
a/ a felek erre vonatkoz6 kOlcsdnds megegyezdsiiket akftr az elso targyal6st megelozben, akftr az els6fokri eljar6s folyam6n
b6rmikor bejelentik, vagy
b/ a felek kdziil b6rmelyik t6rgyal6son egyik f6l sem jelenik meg, vagy a megjelent fel az iigy t6rgyal6s6t nem kivanja
illetoleg nyilatkozatot egy6ltal6ban nem tesz ds a t6voll6v6 felperes megelozoleg egyik esetben sem kdrte, hogy a tdrvdnysz6k
a targyal6st t6voll6t6ben is tartsa meg.
c/ a felperes a megadott lakcimr6l nem id6zhet6, illet6leg ismeretlen helyre kdltrizdtt ds az alperes hirdetm6nyi iddz6st nem
k6r, vagy azigy ttrgyal6s6t nem kivanj4 illetSleg nyilatkozatot egy6ltal6n nem tesz, vagy
d/ hirdetmdnyi id6z6snek volna helye 6s afel ezt nem k6ri.
A sztinetelds a hataridok foly6s6t nem drinti. B6rmelyik f6l k6relmere az eljtritst folltatni kell.
Hat h6napi sziinetel6s ut6n a per megsztinik. E hatarid6 elmulaszt6sa miatt igazol6snak helye nincs.
A per sor6n hozott joger6s rdszitdlet 6s kdzbens6 it6let hatfilyttt a per megszrindse nem drinti (1952. 6vi III. tv. 13 7. $-a).

TAJEKOZTATO
A k6pviseletrdl:
A perben meghatalmazottk6nt elj6rhat:
a./ a fdlnek egyenes6gi rokona 6s annak hazast6rs4 az Orokbefogad6 6s nevel6 sziilo, az drdkbefoga{ott 6s a nevelt gyermek,
a testv6r, a hazast6rs, a jegyes es az llettirs, ahfuastirs egyenes6gbeli rokona 6s testvdre, valamint a testv6r h|zasttrsa;
b.l afel pert6rs4 tov6bb6 pert6rs6nak torv6nyes k6pvisel6je vagy meghatalmazottja;
c.l azigyv6d 6s iiglvddi iroda;
d./ 6llami szerv (k6zig. szerv., intezet, intdzmdny, hivatal stb.) iigyint€zoje az tilami szerv tevdkenysdg6vel kapcsolatos
iigyekben;
e./ a helyi onkorm6nyzat k6pvisel6-testi.iletdnek, illetve a helyi kisebbsdgi dnkormfnyzatnak a tagtr4 a jegyzo, a fojegyzo, a
k6pvisel6-testi.ilet hivatalanak ngyint6z6je, a keriileti hivatal el6lj6r6ja iigyintdz6je, a helyi onkormdnyzatot, a kisebbs6gi
dnkorm6nyzatot, tovftbb6 azok szerveit 6rinto perekben; a megyei (fov6rosi) kozigazgat6si hivatal iigyintdzdje a hivatalt
6rint6 perekben;
f.l aszakszewezet saj6t tagjanak per6ben, valamint a ktilon jogszab6lyban meghatdrozott perekben;

E.l az drdekk6pviseleti c6lra alapitott szervezet saj6t tagf 6nak olyan perdben, amelynek tftrgya a szewezet alapszabiily6ban
me ghatttr o zott 6rdekk6pv i s el eti c d lok kordb e vo nhat6,
h./ a szovetkezet tigyint€zl,slrejogosult tagj4 vagy alkalmazottja a szovetkezet pereiben:
i.l a gazditlkod6 szervezet, valamint az egydni v6llalkoz6 alkalmazottja a munk6ltat6janak gazdashgi tevdkenysdgdvel
kapcsolatos perekben, a gazd6lkod6 szervezet jog[an|csosa (ogi el6ad6ja) pedig azokban a perekben is, amelyekben ktilon
j o gszabtily a k6pvi seletre felj o go sitj a;
j.l akit erre kiildn jogszab6ly feljogosit (1952.6vi III. tv. 67. $ /l/ bekezd6s)
Az fr6sbeli meghatalmazist kozokiratba vagy teljes bizonyit6 erejri maganokiratba kell foglalni. (1952.6vi III.tv.69.$ /2/
bekezdds)
Nem lehet meghatalm azott:
a.l aki 18. 6letdv6t m6g nem toltdtte be;
b./ akit joger6s bir6i it6let a koztigyekt6l eltiltott;
c./ akit a tdrv6nysz6k jogerosen gondnokshg al6 helyezett (1952. €vi III. tv. 68. $)
A kd ltsdekedvezm6nyekrol :


