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S a j t ó h í r 

 

Az új Pp. által felvetett gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak a Palóc 

fővárosban – 

Konferenciát tartottak a Balassagyarmati Törvényszéken 

 

 

A Magyar Jogász Egylet Nógrád Megyei Szervezete konferenciát rendezett 2019. március 28-án 

a Balassagyarmati Törvényszéken 'Az új Pp. gyakorlati alkalmazásai’ elnevezéssel. A 

rendezvényen a jogászi és közszolgálati hivatásrendek egyaránt képviseltették magukat. 

 

Mint ismeretes az új Pp. – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény – 2018. 

január 1-jén lépett. hatályba. Az új eljárásjogi kódex kapcsán még 2017 őszén átfogó 

képzéssorozatra került sor a Balassagyarmati Törvényszéken a Balassagyarmati Törvényszék 

civilisztikai ügyszakos bírái, bírósági titkárai és bírósági fogalmazói számára. 

 

A Magyar Jogász Egylet Nógrád Megyei Szervezete által szervezett konferencia célkitűzése az 

volt, hogy a jogászi hivatásrendek képviselőin – így például a bírákon, ügyészeken és 

ügyvédeken – kívül a közszolgálat területén feladatot ellátó tisztviselők is megismerhessék az új 

Pp. több mint egy éves gyakorlati alkalmazása során felmerült problémákat és az azokra született 

válaszokat, megoldásokat. 

 

A rendezvényt a Magyar Jogász Egylet Nógrád Megyei Szervezetének elnöke, dr. Vízler Edina 

nyitotta meg melyet dr. Tatár-Kis Péter, a Balassagyarmati Törvényszék elnökének 'Az új Pp. 

hatályosulása’ címmel megtartott előadása követett. 

A törvényszék elnöke külön is felhívta a figyelmet a bírósági elektronikus tájékoztatási és 

figyelmeztetési értesítő rendszer nyújtotta kényelmi szolgáltatásra, amelynek köszönhetően a 

peres felek és képviselőik elektronikus úton folyamatosan tájékozódhatnak az őket érintő ügy 

lajstromadatairól, illetve meghatározott eljárási cselekményekről értesítést is kaphatnak. 

 

A folytatásban a résztvevők dr. Pappné dr. Makka Éva, a Balassagyarmati Törvényszék 

tanácselnökének előadása során 'A perindítás és a keresetlevél visszautasítása’ témakörében mint 

az új Pp. neuralgikus területével kapcsolatban ismerhették meg a kódex szigorú követelményeit 

egyúttal a keresetlevelek el- és visszautasításának továbbá befogadásának gyakorlati kérdéseit. 

Az előadások sorát Kunné dr. Sándor Krisztina, a Balassagyarmati Törvényszék civilisztikai 

kollégiumvezetője zárta 'A személyi állapotot érintő perek az új Polgári Perrendtartásban’ 

témájával külön kiemelve a gondnoksági, a házassági és szülői felügyeletet kapcsolatos perek 

sajátosságait. 
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A konferencia a részvevők kötetlen kerekasztal beszélgetésével végződött. 

 

 

Balassagyarmat, 2019. március 28. 
 

 

          dr. Bárány Dávid 

– Balassagyarmati Törvényszék sajtótitkára 

 

 


