A TSZSZ SZAKVÉLEMÉNYÉRE ALAPÍTOTT PER
A 2013. évi XXXIV. törvény 5/A. fejezete

2018. január 1-jén új Polgári Perrendtartás lépett hatályba, amelynek kidolgozásakor a jogalkotók elsődleges
célja a permenet gyorsítása, egyszerűsítése volt megkülönböztetés nélkül, minden eljárásra vonatkozóan. Így
kikerült a kódexből a kiemelt jelentőségű perek kategóriája, ezzel együtt a TSZSZ szakvéleményére alapított
per is.
A TSZSZ szakvéleménye azonban továbbra is felhasználható a bíróságon, az erre vonatkozó új szabályozás a
TSZSZ eljárásáról rendelkező 2013. évi XXXIV. törvényben (TSZSZ tv.) kapott helyet.
-

A keresetindítást megelőzően továbbra is azt javasoljuk, hogy a szakvélemény alapján a megegyezés
megkísérlése legyen az elsődleges. Bár erre vonatkozó okirati bizonyíték csatolását a jogszabály már
nem írja elő, a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bírósági út elkerülhető, a szakvéleményben
leírtak is elegendők lehetnek az egyezséghez, amennyiben a feleknél megvan az erre irányuló
szándék.

-

A szakvélemény kézhezvételét követően továbbra is 60 nap áll rendelkezésre a TSZSZ
szakvéleményére alapított per elindítására. (TSZSZ tv. 8/C.§ (2))

-

A szakvélemény és a kézhezvétel dátumát igazoló tértivevény csatolása kötelező (TSZSZ tv. 8/C.§
(3)).

-

Kötelező a jogi képviselet a perben. (TSZSZ tv. 8/C.§ (4))

-

Továbbra is lehet ideiglenes intézkedést kérni az eljárás elején, azonban kiesett a folyamatból a
kérelmező általi biztosíték adás követelménye. Az új szabályok szerint, amennyiben a bíróság az erre
irányuló kérelemnek helyt ad, elrendeli a TSZSZ szakvéleményben megállapított összeg alperes általi
bírósági elnöki letétbe helyezését. Amennyiben a teljesítés önként nem történik meg, az ideiglenes
intézkedést elrendelő végzés előzetesen végrehajthatóvá válik. (TSZSZ tv. 8/D.§)

-

A TSZSZ szakvéleménye ezután is a perben kirendelt szakértő véleményével lesz egyenértékű. Ha a
perben további szakkérdés merül fel, azt elsődlegesen a TSZSZ szakvéleményt készítő szakértőknek
kell megválaszolni. (TSZSZ tv. 8/E.§)

-

A TSZSZ szakvéleményében megállapított összeget, mint pénzbeli marasztalást tartalmazó ítélet
továbbra is fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható lesz. Fontos, hogy az előzetes
végrehajthatóság csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor az ítélet a szakvéleményben
számszerűen megállapított összeget tartalmazza. (TSZSZ tv. 8/F.§)

-

A soron kívüliség és a rövidebb eljárási határidők követelményét kifejezetten rögzíti a jogszabály.
(TSZSZ tv. 8/G.§)

-

A Választottbíróság előtti perekben is felhasználható a TSZSZ szakvéleménye, tehát a bizonyításra
fordítandó idő ebben az esetben is lerövidülhet. (TSZSZ tv. 8/H.§)

