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Egységben az erő – a társult
perlés szabályai

Strength in unity – the rules of
class action

A 2018. január 1-jén hatályba lépő új
Polgári Perrendtartás egyik újdonsága a
társult per, amely lehetővé teszi, hogy
legalább tíz felperes az ugyanazon
alperessel szembeni igényét ne különkülön eljárásokban, hanem egyetlen
eljárás során érvényesítse. Ebből
kifolyólag a társult per – mint a
kollektív igényérvényesítés új
formájának bevezetése – elsősorban
pergazdaságossági szempontokat
szolgál.

Hungary’s new Civil Procedure Code,
which will come into force on 1 January
2018, introduces a number of new legal
institutions. One of the most important
of these will be class action, which will
allow groups of claimants – comprising
at least ten individual claimants – to
enforce their claims in a single legal
procedure, rather than in separate
lawsuits. The introduction of class
action as a new form of collective
redress is thus primarily aimed at
procedural economy.

A társult per csak bizonyos jogviták esetén, így
fogyasztói, munkaügyi, valamint egyes
környezeti károkkal kapcsolatos jogvitákban
lesz indítható.
A társult perlésre csak akkor lesz lehetőség, ha
valamennyi felperes követelése érdemben
azonos tényálláson alapul, és a követelésük
jogalapja is azonos. Ez a feltétel teljesül
például abban az esetben, ha a felperesek egy
meghatározott időszakban vásároltak egy-egy
ugyanolyan típusú emeletes ágyat egy
asztalosműhelytől, és egy utólag felszínre
kerülő, rejtett típushiba miatt szeretnének
árleszállítási igényt érvényesíteni az eladóval
szemben.
A társult per megindítása előtt a felpereseknek
szerződést kell kötniük, az ún. társult perlési
szerződést, amelyben rögzítik
együttműködésük szabályait a peres eljárás
idejére.

Class action will only be possible in certain
types of litigation, including consumer and
labour disputes, as well as matters concerning
certain types of environmental damage.
For class action, the claims of all claimants
involved must be based on the same facts and
arise on the same legal grounds. This
requirement is met if, for example, all of the
claimants purchased the same type of bunk bed
from a joiner’s shop during a specific period,
and wish to bring a claim against the vendor
for a price reduction on account of a latent
serial defect that only came to light after the
purchase.
Before commencing a class action, the
claimants must enter into a class action
agreement setting out the rules of their
cooperation for the duration of legal
proceedings.

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal

A társult perlési szerződésben kell többek
között kijelölni a felperesek közül az ún.
reprezentatív felperest, aki a bíróság előtt
valamennyi felperes képviseletében
nyilatkozatot tehet, illetve meghatalmazást
adhat a felperesek jogi képviselője részére.

The class action agreement must also designate
a claimant representative, who has the
authority to make statements before the court
on behalf of all of the claimants and give powers
of attorney to the claimants’ legal
representative.

A társult perben a bíróság nem külön-külön
bírálja el a felperesek követeléseit, hanem a
felperesi követelések alapjául szolgáló, azonos
ténybeli és jogi háttér alapján egyetlen
absztrakt tényállást (az ún. reprezentatív
tényeket), és az alapján egyetlen absztrakt
követelést (az ún. reprezentatív jogot) vizsgál.
Ha a bíróság ezt az absztrakt követelést
megalapozottnak találja, az ítéletben fogja
felperesenként meghatározni, hogy melyik
felperest milyen összegű követelés illet meg.

In a class action, rather than separately
reviewing each individual claim, the court will
examine a single set of abstract facts (‘abstract
facts’) based on the identical facts and legal
background that underlie the claimants’ claims,
and on the basis of those abstract facts, review a
single abstract claim (‘abstract claim’). If the
court finds that abstract claim to have merit, it
will specify the respective claim amount that is
due to each claimant in its decision.

A jogalkotó többek között azt várja a társult
per bevezetésétől, hogy a kollektív
igényérvényesítés költséghatékonysága folytán
a jogaikban sérelmet szenvedett személyek
olyan esetekben is bírósághoz fordulnak majd,
ha egyébként „veszni hagynák” jogaikat, azaz
önállóan nem bocsátkoznának bele egy
jogvitába.
Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük,
forduljon dr. Kelemen Dánielhez (e-mail:
daniel.kelemen@pwc.com) vagy dr. Faragó
Jánoshoz (e-mail: janos.farago@pwc.com).

The introduction of class action is expected to
allow, through cost efficiency, persons whose
rights have been infringed upon to seek redress
in court in cases where they would otherwise
forgo their rights, i.e. would not enter a legal
dispute on their own.

If you have any questions, please contact dr.
Dániel Kelemen (e-mail:
daniel.kelemen@pwc.com) or dr. János Faragó
(e-mail: janos.farago@pwc.com).
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