Tájékoztató a Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvényhez című kiadvány tekintetében
A Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez c. kötet rendhagyó
a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabályai 2018. január 1-jén lép hatályba,
így még nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek
magyarázata során.
A kommentár 33 szerzője azonban valamennyien olyan gyakorló szakember, döntően ügyvéd,
bíró, és közjegyző, akik eddigi, széleskörű joggyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat
kamatoztatni tudták az egyes rendelkezések magyarázata során, mert az új Pp. jelentős
mértékben épített az 1952-es Pp. rendelkezéseire, így annak gyakorlata számos eljárásjogi
szabályozási megoldás tekintetében továbbra irányadó marad. Másfelől a kommentár szerzői
valamennyien olyan gyakorló szakemberek, akik a polgári perrendtartás kodifikációjában
aktívan közreműködtek, akár az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő
szerkesztőbizottság, akár valamelyik kodifikációs munkabizottság elnökeként, tagjaként, így
értik és ismerik azokat az újításokat, amelyeket az új Pp. bevezet. A kommentár szerzői tehát
olyan szakemberek, akik aktív résztvevői voltak a kodifikációs folyamatnak, akik érdemben
befolyásolni is tudták a törvény tartalmát, így hitelesen tudják magyarázni az egyes
rendelkezéseket, ismerve a mögöttük rejlő törvényalkotási szándékot és indokokat.
A kötet szerzői között van például Kemenes István kollégiumvezető; Réti László BÜK elnök;
Csehi Zoltán az Európai Bíróság Bírája, korábban ügyvéd; Szabó Imre elnök, választottbíró,
korábban ügyvéd; Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró; Pomeisl András kúriai főtanácsadó;
Parti Tamás Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke, Kormos Erzsébet ügyész, Nagy Andrea
közjegyző, egyetemi docens; Gombos Katalin kúriai bíró; Zsitva Ágnes kollégiumvezetőhelyettes; Szalai Péter ügyvéd, egyetemi docens; Mészáros Gábor ügyvéd, Nádas György
ügyvéd, egyetemi docens, Barzó Tímea ügyvéd, egyetemi docens, Udvary Sándor végrehajtó,
egyetemi docens. A kötet szerkesztő-lektora Wopera Zsuzsa, a Pp. kodifikációjáért felelős
miniszteri biztos. A kommentárhoz az előszót Trócsányi László igazságügyi miniszter írta.
A kiadvány nyomdai előkészítése tekintetében az alábbi paraméterek az irányadók:
Méret:
165 mm x 235 mm (B5)
Várható terjedelem:
1 100 oldal + borító
Alapanyag:
borító: 150 matt műnyomó
előzék: 140 g ofszet
belív: 90 g ofszet
oromszegő: fehér
Nyomtatás:
borító: 4+0 szín + matt fólia
előzék: 0+0 szín (nyomatlan)
belív: 1+1 szín (fekete)
Kötészet:
1/1 papír keménytáblás, cérnafűzött könyv, oromszegő: fehér, gerinc:
egyenes
A kiadvány várható kiadása 2017 decembere.
A kiadvány egységára: 15.000.- Ft + ÁFA.

Nagyobb példányszámú megrendelés esetén a fenti egységár tekintetében Kiadónk a
Megrendelő részére kedvezményt biztosít, melynek mértéke 10 %.

