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A tájékoztatási kötelezettség megsértését, mint lényeges eljárási szabálysértést megalapozó 
konkrét hiányosságok a vizsgálati anyagban

I. A bizonyítandó tényekkel és a bizonyítási teherrel összefüggésben

A tájékoztatásnak a konkrét jogvitára egyediesítve kell elhangoznia. 

Az elsőfokú bíróság csak általánosságban tett eleget tájékoztatási kötelezettségének, hiányzik az 
érvényesített hagyatéki hitelezői igénnyel összefüggő konkrét tájékoztatás.

Az elsőfokú bíróság csak általánosságban, nem pedig konkrét módon utalt a Pp. 141. § (1) és (6) 
bekezdéseire, erre visszavezethetően nem tárta fel a tényállást.

Alpereseket tételes nyilatkozattételre kell felhívni arról, hogy a keresetet mennyiben és milyen ok 
miatt  támadják,  majd  ehhez  képest  kell  tájékoztatni  a  feleket  a  bizonyítandó  tényekről  és  a 
bizonyítási teherről.

A keresetnek az alperes által vitatott része erejéig mindenképpen a felperest terheli a bizonyítási 
kötelezettség. 

Az elsőfokú bíróság az alperest nem nyilatkoztatta arról, hogy van-e a keresetnek olyan része, amit 
elismer. Ettől függ ugyanis, hogy a bíróság milyen keretek között köteles megadni a feleknek a 
tájékoztatást.

Bizonyítatlanság miatt a kereset csak a bizonyítandó tényekre és teherre vonatkozó tájékoztatást 
követően utasítható el.

Az  elsőfokú  bíróság  nem  hívta  fel  a  feleket  egyértelmű  kereseti  kérelem  és  ellenkérelem 
előterjesztésére, amelyek hiánya miatt mind a megfelelő tájékoztatás, mind a szükséges bizonyítás 
lefolytatása elmaradt.

A kereseti  kérelem és  ellenkérelem nem tisztázott,  emiatt  hiányzik  az  elbírálásához  szükséges 
bizonyítás, valamint az arra vonatkozó tájékoztatás.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása miatt releváns tények bizonyítása maradt el.

Az elsőfokú bíróság elégtelen tájékoztatása miatt tanúvallomásokat, okiratokat és büntető iratot kell 
beszerezni. 

Az elsőfokú bíróság  a  feleknek nem adott  megfelelő  tájékoztatást  és  emiatt  tanuk  kihallgatása 
maradt el.

Orvosi  dokumentáció  nem  megfelelő  vezetése  és  kiadásának  elmulasztása  miatti  személyiségi 
jogsértésre alapított  kárigénnyel kapcsolatban – a Pp. 3. § ellenére nem tájékoztatta a felperest, 
hogy a bizonyítási teher mindkét mulasztás tekintetében őt terheli – ennek lefolytatását követően 
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lehet állást foglalni a keletkezett hátrány esetleges köztudomású jellegében – a köztudomású jelleg 
hiányában az elszenvedett hátrányokat is a felperesnek kell bizonyítania.

Az elsőfokú bíróság nem tisztázta a kereseti kérelmet, a tájékoztatási kötelezettség részben téves és 
hiányos,  a  bizonyítás  iránya  részben téves,  a  megállapított  tényállás  hiányos.  A közös  tulajdon 
megszüntetése  iránti  perben  az  elsőfokú  bíróság  nem  vizsgálta  a  megváltásra  jogosult 
teljesítőképességét, a számba jöhető megosztási módokat, a beruházások körét, az ingatlanra felvett 
kölcsönöket és hiányzik a közös adósság elszámolása is.

Kölcsön visszafizetése iránti perben tájékoztatási kötelezettségét nem teljesítette, a tényállást nem 
tárta fel, a tárgyalási jegyzőkönyv az elhangzottakat nem a valóságnak megfelelően tartalmazza. A 
megismételt  eljárásban  szükséges  a  felek  részletes  személyes  meghallgatása  a  szerződéskötés 
körülményeire, majd az ügyhöz igazodó, konkrét tájékoztatás a bizonyításra szoruló tényekről, a 
bizonyítási teherről, valamint a bizonyítás sikeretlenségének következményeiről.

Az elsőfokú bíróság a felek szerződéses jogviszonyával kapcsolattalan nem tett eleget tájékoztatási 
kötelezettségének és e körben nem folytatott le bizonyítást. 

Hiányzik a vételi jog gyakorlásáról szóló jognyilatkozat közlésére vonatkozó, a bizonyítási. teherről 
szóló tájékoztatás és e vitatott kérdésre az elsőfokú bíróság bizonyítást sem folytatott le.

A  kölcsön  visszafizetése  iránti  perben  az  elsőfokú  bíróság  csak  felhívta  a  feleket  okirati 
bizonyítékaik becsatolására, de a bizonyítandó tényekről és teherről nem tájékoztatta őket.

Kölcsön visszafizetése iránti perben nem tájékoztatta a felperest, hogy a követelés összegét az alp 
vitatásával szemben neki kell bizonyítania.

Élettársi  közös  vagyon  megosztása  iránti  perben  az  elsőfokú  bíróság  a  szerzési  arányt  rosszul 
számolta, továbbá nem tájékoztatott a bizonyítási teherről.

Az elsőfokú bíróság nem tájékoztatott arról, hogy az alperes vitatásával szemben a felperesnek kell 
bizonyítania, hogy a megbízotti tevékenységé meddig látta el.

Az  elsőfokú  bírság  tévesen  telepítette  a  bizonyítás  terhét,  amikor  úgy foglalt  állást,  hogy a  a 
felperes által követelt használati díj összegét az azt vitató alperesnek kell bizonyítania. 

Elsőfokú bírság tévesen telepítette a bizonyítás terhét, amikor úgy foglalt állást, hogy az ügyvédi 
munkadíj összegét az azt vitató alperesnek kell bizonyítania. 

Juharfák átnyúló ágaival okozott birtokháborítás megszüntetése iránti perben hiányzik bizonyítandó 
tényekre  és  a  bizonyítási  teherre  vonatkozó  tájékoztatás,  emiatt  relváns  tényekre  nem  folyt 
bizonyítás.

Épület benapozottságának a szomszéd építkezése által történt elvonásával kapcsolatban nem elég 
azt vizsgálni, hogy a benapozottság a jogszabályoknak az építkezés után is megfelel. Ehelyett azt 
kell  vizsgálni,  hogy a felperesi  épület  benapozottságában,  a szomszédos építkezés  előtti  időhöz 
képest,  milyen  hátrányos  változás  következett  be.  Erre  nézve  nem  folyt  bizonyítás,  ezért  az 
kiegészítendő.

Fedezetelvonó szerződés hatálytalanságénak megállapítása iránti perben túl általános a tájékoztatás
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Bizonyítási  teher  téves  meghatározása,  a  késedelem  kimentése  nem  a  megrendelőt,  hanem  a 
késedelmesen teljesítő vállalkozót terheli. 

Az elsőfokú bíróság a megállás, várakozás, árurakodás fogalmak közötti különbségről nem adott 
megfelelő tájékoztatást a parkolási díj megfizetése iránti perben. 

A Pp. 3. § (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása feloldja a Pp. 235. § (1) 
bekezdésének a másodfokú eljárásban a bizonyítást korlátozó rendelkezését.

A másodfokú  bíróság  előtt,  az  elmaradt  tájékoztatás  megadását  követőszemélyes  meghallgatás 
során olyan új tények merültek fel, amelyekre első fokon a bizonyítás nem terjedt ki.

II. A szakértői bizonyítással kapcsolatban

A szakértői bizonyítás szükségességére vonatkozó tájékoztatás az elsőfokú eljárásban elmaradt.

Tájékoztatási kötelezettség elmaradása – műtéttel kapcsolatos hozzájárulás megadását – valamint 
szakértői bizonyítás szükségességét illetően.

A bizonyítás terhét e részben viselő alperes szakértő kirendelését kérte, amely nem történt meg és 
ennek az elsőfokú bíróság az ítélete indokolásában megfelelő okát sem adta.

Az elsőfokú bíróság igazságügyi szakértő kirendelése helyett a fél által csatolt és az ellenérdekű fél 
által vitatott magánszakértő vélemény alapján döntött.

A tényállás  felderítetlensége  miatt  a  szakértők  releváns  tényeket  nem ismertek  és  nem vettek 
figyelembe, emiatt mind az orvosszakértői, mind a gazdasági szakértői vélemény megalapozatlan. 

Közös tulajdon megszüntetése iránti perben az elsőfokú bíróság a felek közös kérelme ellenére nem 
rendelt ki igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt az ingatlan forgalmi értéknek meghatározására.

Elsőfokú bíróság a feleknek a szakvéleményre vonatkozó észrevételeit és kérdéseit a szakértőnek 
megküldte, de ezekre nézve a szakértőt sem szóban, sem írásban nem hallgatta meg.

Szakértő  elsőfokú  tárgyaláson  nem jelent  meg,  bíróság  ismét  nem idézte  meg,  hanem érdemi 
döntést hozott. 

A szakértői vélemények ellentmondásai ellenére a szakértők személyes meghallgatására nem került 
sor.

Az elsőfokú bíróságnak a megismételt eljárásban a szakértői vélemény kiegészítését kell elrendelni.

Az orvosszakértői vélemény kiegészítése útján állapítható meg, hogy a balesetet szenvedett felperes 
korábbi keresetét milyen erőfeszítéssel képes elérni.

Az  elsőfokú  bíróság  releváns  kérdések  tekintetében  elmulasztotta  a  szakértői  vélemény 
kiegészítését. 



– 4 –

Hiányos szakértői vélemény kiegészíttetésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása.

Szakértői vélemények között mutatkozó ellenmondás feloldása.

Elsőfokú ítéletet megalapozó szakvélemény aggályos. 

Az elsőfokú bíróság a szakvélemény ellentmondásait nem oszlatta el.

Az elsőfokú bíróság elmulasztotta a szakvélemény ellentmondásainak kiküszöbölését.

A szakértői  vélemény  hiányosságainak  kiküszöbölése,  ellentmondásainak  feloldása  nem történt 
meg. 

Az elsőfokú bíróság tévesen látta úgy, hogy az örökhagyónak nyújtott és hagyatéki hitelezői igény 
formájában  érvényesített  munkálatok  ellenértékét  maga  is  meg  tudja  határozni  –  ehhez  nem 
mellőzhető  szakértői  vélemény  beszerzése  –  amelyről  a  felperest  tájékoztatni  kell. 
(Pp.3.§+Pp.177.§.)

Nyújtott tartás ellenértékének a meghatározására a bíróság nem vállalkozhat és e téren becslésekbe 
sem bocsátkozhat – hanem ehhez ellenőrizhető adatokon nyugvó szakértői vélemény beszerzése 
szükséges.

Az elsőfokú bíróság gépjármű forgalmi értékét maga határozta meg és nem tájékoztatott a szakértői 
bizonyítás szükségességéről.

Orvosszakértői vélemény – a megfelelő feladat-meghatározás hiánya miatt – nem adott választ a 
kártérítési felelősség elbírálása szempontjából releváns valamennyi kérdésre – kiegészítése pedig 
elmaradt  –  ezért  a  megismételt  eljárásban  szakvélemény  kiegészítése,  a  szakértő  személyes 
meghallgatása, valamint a szakértőnek a felek észrevételeire történő nyilatkoztatása szükséges. 

Az  elsőfokú  bíróság  szükségesnek  látta  a  szakértői  vélemény  kiegészítését,  de  erre  irányuló 
intézkedéseket nem tett, ehelyett ítéletet hozott, melyben a szakvélemény kiegészítése mellőzésének 
okát nem indokolta.

Az ORSZSZI szakértői véleményét és a magánszakértői véleményt az igazságügyi szakértő elé kell 
tárni,  hogy  kiegészítő  szakértői  véleményben  egyértelműen  foglaljon  állást  a  felperes 
egészségkárosodásának mibenlétéről,  munkaképesség csökkenésének mértékről  és  a  karosszéria-
lakatos munkára való alkalmasságáról. 

Kirendelt  szakértő  a  hibás  teljesítés  megállapításához  szükséges  beton  anyagvizsgálatát  nem 
végezte el, ezért a szakvélemény a tényállás megállapítására nem alkalmas.

Ráépítés iránti igény elbírálásához nem mellőzhető a szakértői bizonyítás.

Ráépítési perben műszaki és ingatlanforgalmi szakértői vélemények kiegészítése szükséges.

Gyermekelhelyezési  perben  a  rendelkezésre  álló  szakértői  vélemény  és  iskolai  vélemény 
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egymásnak ellentmondó.

Téves az elsőfokú bíróság azon megállapítása, miszerint az alperesek a kár összegét nem vitatták, 
ezért szükséges a szakértői vélemény kiegészítése

Kutyatenyésztés által okozott zajhatás vizsgálatára akusztikai szakértőt kellett volna kirendelni. 

Az elsőfokú bíróság tévesen tulajdonított ügydöntő jelentőséget az okirat aláírásával kapcsolatos 
körülményeknek.  Helyesen  azt  kell  vizsgálni,  hogy az  okiraton  található  aláírás  ténylegesen  a 
felperestől származott-e, ehhez pedig igazságügyi írásszakértői vélemény beszerzése szükséges.

Igazságügyi  orvosszakértő  kirendelése  szükséges  arra,  hogy  a  felperes  egészségi  állapota 
szenvedett-e valamilyen hátrányt a BV Intézetben a dohányfüst miatt.

A perben új szakértői véleményt kell beszerezni a kivitelezési hibák tételes vizsgálatára és az egyes 
hibák kijavításának költség-kihatására. 

Az örökhagyó vitás végrendeleti aláírására nem mellőzhető írásszakértői vélemény beszerzése. 

Mezőgazdasági  termékértékesítési  szerződésből  származó  igény  elbírálásához  nem  mellőzhető 
igazságügyi mezőgazdasági szakértő kirendelése. 

Az ügyben szemész szakértő bevonása szükséges a felperes orvosi kezelésének értékelése céljából. 

A kereset könyvszakértői vélemény beszerzése nélkül is elbírálható, de az elsőfokú bíróság nem 
hívta  fel  a  felperest  a  követelését  megalapozó  elszámolásnak  olyan  részletességű elkészítésére, 
amely lehetővé teszi a számolás helyességének ellenőrzését.

A gépjármű forgalmi  értékcsökkenésének vizsgálatára  gépjárműszakértői  vélemény beszerzésére 
lett volna szükség.

Bányának  árvízzel  történő  elöntésére  alapított  kárigénnyel  kapcsolatban  igazságügyi  vízügyi 
szakértő kirendelése szükséges.

Gondnokság alá helyezési perben az elsőfokú bíróság nem vizsgálta, hogy az alperes orvosszakértői 
véleménnyel feltárt elmeállapota hogyan hat ki az ügyei viteléhez szükséges belátási képességére. 

A földtámasz létrehozásának és megerősítésének kérdéseiben felmerült  jogvita csak igazságügyi 
műszaki szakértő bevonásával bírálható el.

Vadkár mértékének meghatározására igazságügyi vadászati szakértőt kell kirendelni.

A  jövedelempótló  járadék  felemelése  iránti  perben,  a  járadékot  kitevő  költség-elemek 
meghatározására szakértői vélemény beszerzése indokolt.

A szomszéd méhészetének zavaró hatására igazságügyi méhész szakértő kirendelése szükséges.
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III. Az elsőfokú bíróság téves jogi álláspontjára visszavezethetően

Elsőfokú bíróság álláspontja szerint az alperes hibás teljesítésére alapított szavatossági igényét a 
felperes a szavatossági jogok gyakorlására nyitva álló határidőn túl érvényesítette. A másodfokú 
bíróság szerint ez téves, ezért a megismételt eljárásban érdemben vizsgálni kell a hibás teljesítés 
tényét és az annak alapján gyakorolható szavatossági jogok körét.

Tévedett  az  elsőfokú bíróság,  amikor  a  felperesi  követelés  elévülését  állapította  meg és  emiatt 
érdemben nem vizsgálta a kérelem teljesítésének lehetőségeit.

Az elsőfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy a kereseti  követelés egy része ítélt  dolognak 
minősül, emiatt tévesen nem folytatott le bizonyítást az ügy érdemében. 

A jogalap  nélküli  gazdagodás  szubszidiárius  jogcíme  helyett  az  elsőfokú bíróságnak azt  kellett 
volna vizsgálnia, hogy a felek között milyen megállapodás jött létre és a per tárgyával kapcsolatban, 
perben nem álló, harmadik személlyel milyen megállapodást kötöttek.

A  házastársi  vagyonközösséget  minden  vagyontárgyra  kiterjedően  célszerű  egy  perben 
megszüntetni, nem csak az elsőfokú bíróság általvizsgált ingatlan vonatkozásában elszámolni.

Az  elsőfokú  bíróság  a  jogvesztő  határidő  elteltének  téves  megállapítása  miatt  utasította  el  a 
keresetet a követelés érdemi vizsgálata helyett.

Az  ügyben  részítélet  hozatala  nemcélszerű,  mert  a  ráépítés  folytán  keletkezett  közös  tulajdon, 
valamint a közös tulajdon megszüntetése együtt bírálandó el. 

Bíróság  megállapított  tényállást,  de  ítélete  nem tartalmazza  azokat  az  anyagi  jogi  szabályokat, 
amelyek alapján a kereset megalapozottságát vizsgálta. 

Az  elsőfokú  ítéletet  megalapozó  semmisség  téves  megállapítása  miatt  vizsgálni  kell  a  további 
megtámadási okok esetleges fennállását.

IV. A tényállás felderítetlensége körében

Az elsőfokú bíróság az alperesek egyetemleges felelősséget megalapozó jogviszonyt nem tárta fel.

Az  érvénytelenség  lehetséges  jogkövetkezményeinek  körében  további  bizonyítás  szükséges  – 
amelynek során indokolt lehet ingatlan-forgalmi és építész szakértő kirendelése.

Tisztázni kell, hogy a felperes által elszenvedett boka-és lábszár sérülések következtében milyen 
baleseti végállapot alakult ki. 

Elsőfokú bíróság erre irányuló kérelem ellenére nem vizsgálta, hogy mennyiben hatott  közre  a 
felperes a baleset bekövetkezésében. 

Kölcsön visszafizetése iránti perben az elsőfokú bíróság nem vizsgálta a kölcsön lejáratának és a 
kölcsönszerződés megszűnésének kérdését és ezekre nem folytatott le bizonyítást.

Az elsőfokú bíróság nem vizsgálta, hogy a perbeli vállalkozási szerződés kik között jött létre, kinek 
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a részére készített az alperes árajánlatot és kik fizették meg a munka ellenértékét.

Az alperes elévülési kifogását nem vizsgálta és ennek indokát sem adta.

Nem vagyoni kártérítés megfizetése iránti perben az elsőfokú bíróság nem foglalt állást abban a 
kérdésben,  hogy  döntését  a  kár  bekövetkezésekor,  vagy  elbíráláskor  fennálló  értékviszonyok 
alapján hozza meg, továbbá nem tisztázta, hogy kamatkövetelés milyen kezdőidőponttól és milyen 
mértékben alapos.

Az elsőfokú bíróság a közös költség megfizetésére irányuló perben nem vizsgálta az elszámolási 
időszakot és a hátralék keletkezését.

Gépjármű  adó  fizetésére  való  kötelezettség  megállapításához  be  kell  szerezni  a  gépkocsi 
bérbeadásával és többszöri átruházásával kapcsolatos okiratokat és hatósági iratokat.

Légi  permetezésből  eredő  terméskár  meghatározása  során  vizsgálni  kell,  hogy  a  vegyszerezés 
évében a felperesek ténylegesen milyen összegű árbevételt értek el, mert ezt le kell vonni abból a 
hozamból, amelyre permetezés hiányában reálisan számíthattak volna.

Szükséges  a  felek ismételt  személyes  meghallgatása az ügyleti  szándékukra nézve,  amennyiben 
ennek során az előadásaik közötti ellentmondás nem oldható fel, indokolt az ügyleti tanuk ismételt 
kihallgatása. 

Tovább  vizsgálandó,  hogy a  birtokháborítás  megszüntetésének  mely  módja  a  legalkalmasabb  a 
jogvita elbírálására.

A  bizonyítási  eljárás  nagy  terjedelmű  kiegészítése  szükséges  –  gázvezeték  szolgalmi  jog 
alapításához – be kell szerezni a földhivatal által záradékolt változtatási vázrajzokat.

Ajándék visszakövetelése iránti perben az elsőfokú bíróság nem tárta fel az ajándék közös, vagy 
különvagyoni jellegét. 

A földhivatal által megküldött iratok a perbeli ingatlan hrsz. számával kapcsolatban áthúzásokat és 
törléseket tartalmaznak, ezért azokra ítélet nem alapítható.

Elsőfokú bíróság alaptalanul utasította el az útszolgalmi jog terjedelmével kapcsolatos bizonyítási 
indítványt,  mert ennek hiányában nem dönthető el,  hogy az a kapubejáróra is kiterjedt-e,  ehhez 
képest az alperes a kaput jogszerűen elbonthatta-e.

Engedményezett követelések körének meghatározása tekintetében felderítetlen.

Az  elsőfokú  bíróság  az  alperes  vitatása  ellenére  nem  vizsgálta,  hogy  a  felperes  keresetben 
érvényesített  kára  valóban  az  alperes  szerződésszegő  magatartásával  oki  összefüggésben 
keletkezett-e. 

A magánokirat  formai  hibájára  alapított  kereset  teljesítési  lehetőségeinek  vizsgálata  során  nem 
mellőzhető az okirati tanúk kihallgatása.

Az elsőfokú bíróság az ajándék visszakövetelése iránti perben nem vizsgálta, hogy  az ajándékozás 
feltételhez kötött volt-e, továbbá hogy a feltétel meghiúsult-e.
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Társasház fűtési költségeinek megosztása tárgyában keletkezett jogvita az erről kötött megállapodás 
beszerzése nélkül nem dönthető el.

Gyermektartásdíj leszállítása iránti perben, az alapul szolgáló körülmények lényeges változásának 
körében, vizsgálni kell a fizetésre kötelezett jövedelmi viszonyainak alakulását.

A végrehajtás megszüntetése iránti  perben a végrehajtási.  iratok beszerzése nélkül nem hozható 
döntés.

V. Az alperes, mint ellenérdekű fél tájékoztatásával kapcsolatban

Előzetes tájékoztatási kötelezettség elmulasztása alperessel szemben

Elmaradt az alperesnek a védekezéssel kapcsolatos tájékoztatása. 

A tájékoztatás az alperesi nyilatkozat egészének elhangzása előtt történt, ezért nem teljes körű.

VI. A viszontkereset, vagy beszámítási kifogás vonatkozásában

Elsőfokú bíróság a viszontkeresettel kapcsolatban szükséges bizonyítást nem folytatta le.

A tényállás a viszontkereset körében felderítetlen.

Viszontkereset összegét nem tisztázta, nem állapítható meg, hogy milyen összegű viszontkeresetet 
bírált el.

Az elsőfokú bíróság a beszámítási kifogás körében nem derítette fel a tényállást.

Az elsőfokú bíróság – egyebek mellett – nem tette lehetővé, hogy a felperes az alperes elévülési és 
beszámítási kifogására nyilatkozhasson.

Az elsőfokú bíróság az alperes védekezésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség keretében nem 
vizsgálta, hogy az alperes viszontkeresetet vagy beszámítási kifogást kíván-e előterjeszteni és ezzel 
összefüggésben nem tájékoztatta a bizonyítandó tényekről és a bizonyítási teherről.


