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34.) Melyek a választott bírósági eljárás 
előnyei? 

a) az eljárás gyorsabb (egyfokú); 
b) a döntéshozatalban a felek bizalmát 
élvező személyek vesznek részt; 
c) a szabályok többsége diszpozitív 
(eltérést engedő), a felek a vita 
eldöntésének kereteit zömmel maguk 
alakíthatják ki. 
d) az ítélet külföldön történő végrehajtása 
egyszerűbb; 
e) az eljárás nem nyilvános, ez a 
körülmény a gazdálkodó szervek számára 
a titokvédelem miatt előnyös lehet. 

 
35.) Milyen két fajtája van a választott 
bíróságoknak? 

 eseti választott bíróságnál a felek a 
bírákat maguk jelölik ki. Az adott ügy 
elbírálására alkalmilag hozzák létre, a 
döntés után a választott bíróság 
megszűnik. Ez az általános. 

 állandó választott bíróság állandó 
szervezet keretében folyamatosan 
működik. Általában az országos gazdasági 
kamara létesítheti. Külön törvény alapján is 
létesülhet (pl. a 
Tőzsdei Választott bíróság). 

 
36.) Milyen értékű, a csak fizetési 
meghagyással érvényesíthető 
pénzkövetelés? 

Kizárólag fizetési meghagyás útján 
érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló 
olyan követelés, amelynek összege az 
egymillió forintot nem haladja meg. 

 
37.) Mi történik az ellentmondással nem 
támadott fizetési meghagyással? 

az ellentmondással nem érintett része 
(rendelkezése) jogerőre emelkedik. 

 
38.) Melyek a végrehajtható okiratok? 

A bírósági végrehajtást végrehajtható 
okirat (pl. végrehajtási lap, végrehajtási 
záradék) kiállításával kell elrendelni. A 
bíróság csak a végrehajtást kérő 
kérelmére állítja ki a végrehajtható okiratot. 
Olyan okiratok, melyek végrehajtási 
záradékkal láthatók el! 

 
39.) Mi a csődeljárás célja? 

A csődeljárás olyan nemperes eljárás, 
amelynek során az adós – a 
csődegyezség megkötése érdekében – 
fizetési haladékot kezdeményez, illetve 

csődegyezség megkötésére tesz 
kísérletet. 
A csődeljárás célja tehát az, hogy 
lehetőleg rövid időn belül az adós és a 
hitelezői között egyezség jöjjön létre. A 
fizetési haladék jogintézménye elsősorban 
ennek előkészítésére szolgál. A 
legfontosabb célkitűzés a 
fizetőképesség helyreállítása a cég 
további működése érdekében. A 
csődeljárás a felszámolási eljárást és a 
végelszámolástól eltérően nem vezet a 
cég jogutód nélküli megszűntetéséhez. 

 
40.) Ki kezdeményezheti a felszámolási 
eljárást? 

A felszámolási eljárás megindítása 
(kezdeményezése): 

 az adós maga ellen akkor kérheti a 
felszámolási eljárás lefolytatását, ha 
fizetésképtelen és nem kíván élni, vagy 
nem élhet a csődeljárás 
kezdeményezésének lehetőségével; 

 a hitelező az adós ellen akkor kérheti a 
felszámolási eljárás lefolytatását, ha az 
adóst fizetésképtelennek tartja. A 
kérelemben röviden ismertetni kell, hogy 
az adóst miért tekinti fizetésképtelennek és 
az állítás bizonyításához szükséges 
iratokat a kérelemhez csatolni kell. 

 a végelszámoló az adós ellen akkor 
köteles a felszámolási eljárás lefolytatását 
kérni, ha a végelszámolás során az adós 
fizetésképtelenségét észleli; 

 a cégbíróság a cég felszámolására 
illetékes bíróságot értesíti, ha a céget 
megszűntnek nyilvánítja. 

 
41.) Milyen okkal kezdeményezheti egy 
hitelező az adós cég felszámolását? 

a hitelező az adós ellen akkor kérheti a 
felszámolási eljárás lefolytatását, ha az 
adóst fizetésképtelennek tartja. A 
kérelemben röviden ismertetni kell, hogy 
az adóst miért tekinti fizetésképtelennek és 
az állítás bizonyításához szükséges 
iratokat a kérelemhez csatolni kell. 
A bíróság ezen a címen az adós 
fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, 
ha 
a) szerződésen alapuló nem vitatott vagy 
elismert tartozását a teljesítési idő lejártát 
követő 15 napon belül sem egyenlítette ki 
(ez az idő korábban 60 nap volt, így ez 
jelentős szigorítás) vagy nem vitatta, és az 
ezt követő hitelezői írásbeli fizetési 
felszólítására sem teljesítette, vagy 
b) a jogerős bírósági határozatban 
megállapított teljesítési határidőn belül 
tartozását nem egyenlítette ki, vagy 



c) a vele szemben lefolytatott végrehajtás 
eredménytelen volt, vagy 
d) a fizetési kötelezettségét a 
csődeljárásban kötött egyezség ellenére 
nem teljesítette. 

 
42.) Mi a felszámolási eljárás célja? 

A felszámolási eljárás célja, hogy a 
fizetésképtelen adós jogutód nélküli 
megszüntetése során a hitelezők a 
törvényben meghatározott módon 
kielégítést nyerjenek. 

 
43.) Mi a felszámolási eljárás során a 
kielégítési sorrend? 

A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás 
körébe tartozó vagyonából a tartozásokat 
a következő sorrend figyelembevételével 
kell kielégíteni: 
a) a felszámolás költségei, 
b) zálogjoggal biztosított követelések a 
zálogtárgy értékének erejéig, 
c) a gazdálkodó szervezetet terhelő 
tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék 
jellegű követelések (mely a jogosultat élete 
végéig megilletné), 
d) a kötvényen alapuló követelések 
kivételével, magánszemély nem gazdasági 
tevékenységből eredő más követelése (így 
különösen a hibás teljesítésből, a 
kártérítésből eredő követelések, a 
szakmában szokásos várható 
szavatossági vagy jótállási kötelezettségek 
felszámoló által számszerűsített összegét 
is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, 
valamint a mezőgazdasági őstermelő 
követelése, 
e) a társadalombiztosítási tartozások és a 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
tartozások, az adók és az adók módjára 
behajtható köztartozások, a 
visszafizetendő állami támogatások, 
valamint a víz- és csatornadíjak, 
f) egyéb követelések, 
g) a keletkezés idejétől és jogcímétől 
függetlenül a késedelmi kamat és 
késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és 
bírság jellegű tartozás, 
h) a tulajdonosok ill. többségi tulajdonosok 
tulajdonában lévő cégek követelései (még 
a jelzáloggal biztosítottak is). 

 
44.) Mikor kerül sor végelszámolásra? 

A végelszámolási eljárás célja, hogy a 
fizetésképes gazdálkodó szervezetek 
vagyoni-gazdasági viszonyaik rendezése 
mellett szűnhessenek meg jogutód nélkül. 
Végelszámolásra, mint a fizetőképes 
gazdálkodó szervezet jogutód nélküli 

megszüntetését célzó eljárás 
lefolytatására sor kerülhet: 

 a cég önkéntes elhatározása alapján (az 
általános szabályok szerinti eljárási mód), 

 a jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok egyszerűsített 
végelszámolással is megszüntethetik 
tevékenységüket; ennek azonban feltétele, 
hogy az eljárást a végelszámolás kezdő 
időpontjától számított 120 napon belül 
befejezzék, vagy 

 a cégbíróság törvényességi felügyeleti 
eljárásban alkalmazott szankciója révén 
(ez az ún. kényszer-végelszámolás az 
eljárás lefolytatásának kivételes módja). 

 
45.) Mit jelent a vagyonrendezési eljárás? 

A vagyonrendezési eljárás célja, hogy a 
jogutód nélkül megszűnt/megszüntetett 
gazdálkodó szervezetnek a cégjegyzékből 
történt törlése után előkerült vagyontárgyai 
értékesítése szabályozott eljárás 
keretében történjék meg, és a befolyt 
ellenérték elsődlegesen a hitelezői 
követelésekre kerüljön felosztásra. 
A vagyonrendezési eljárás a cég utolsó 
bejegyzett székhelye szerint illetékes 
megyei/fővárosi bíróság hatáskörébe 
tartozó nemperes eljárás. 
A vagyonrendezési eljárás kérelemre, 
vagy hivatalból indul meg. Kérelemre indult 
eljárásban a kérelmezőnek közzétételi 
költségtérítést kell fizetni. 
A bíróság az eljárás megindítását a 
Cégközlönyben közzéteszi. A hitelezői 
követelést a cégközlemény megjelenésétől 
számított 40 napon belül kell bejelenteni a 
bíróság által kirendelt vagyonrendezőnek. 

 
39) A cég milyen adatait tartalmazza a 
cégjegyzék? 

a) A cégjegyzék első részében azok az 
adatok szerepelnek, amelyek 
valamennyi cég esetében kötelező 
elemei a cégjegyzéknek (pl. székhely, 
tagok, képviseletre jogosultak). Ezt 
követik azok az adatok, amelyek a 
cégjegyzék - lehetséges - szükség 
szerinti elemei, melyek tehát csak 
abban az esetben szerepelnek a 
cégjegyzékben, ha a cég ilyen döntést 
hoz, pl. fióktelepet létesít. A cégnek 
ugyanis nem kötelező fiókteleppel 
rendelkeznie. Amennyiben azonban 
van fióktelepe, fel kell, hogy tüntesse 
azt a cégjegyzékben; 
b) A cégjegyzékben a kötelező és 
lehetséges adatok után azok az adatok 
szerepelnek, melyeknek döntően 
hitelezővédelmi szempontból van 



jelentősége. Ilyen - többek között – a 
cég elleni végrehajtás elrendelése; 

c) A cégjegyzékben ezt követően az adott 
cégformákra vonatkozó speciális adatok 
szerepelnek (pl. betéti társaság kültagjaira 
vonatkozó adatok, részvénytársaság 
esetén a részvényfajták meghatározása). 

 
24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég 
esetében tartalmazza 

a) a cég cégjegyzékszámát, 
b) a cég nevét, 
c) a cég székhelyét, 
d) a létesítő okirat keltét, 
e) a cég főtevékenységét és a létesítő 
okiratban meghatározott további 
tevékenységi köreit, a Központi Statisztikai 
Hivatal által kiadott nómenklatúra 
(TEÁOR) szerint; hatósági engedélyhez 
kötött tevékenységi kör esetében - az 
engedély megadása után - az engedély 
számát és érvényességi időtartamát, 
f) a cég jegyzett tőkéjét, 
g) a képviselet módját (önálló vagy 
együttes), 
h) a cég képviseletére jogosultak nevét 
(cégét) és lakóhelyét (székhelyét), 
valamint tisztségét, e jogviszonyuk 
keletkezésének időpontját, határozott időre 
szóló képviselet esetében a jogviszony 
megszűnésének időpontját is, illetve ha a 
jogviszony megszűnésére a 
cégjegyzékben feltüntetett időpontnál 
korábban kerül sor, a megszűnés 
tényleges időpontját, 
i) a cég adószámát, valamint statisztikai 
számjelét, továbbá ha a cég adószáma 
alkalmazását felfüggesztették vagy azt 
törölték, akkor a felfüggesztést, a 
felfüggesztés megszüntetését, a törlést, 
illetve e határozatok megsemmisítését 
vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a 
határozat jogerőre emelkedésének napját, 
j) a cég valamennyi pénzforgalmi 
számláját, valamint az azokat vezető 
pénzügyi intézményeknevét és székhelyét, 
k) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) 
végzés meghozatalának időpontját, 
l) a k) pontban foglalt végzésnek 
megfelelően - elektronikus bejegyzéssel – 
a cégjegyzékadatok, illetve azok törlése 
bejegyzésének Cégközlönyben történő 
közzétételének napját. 

 
40) Milyen másolatok kérhetők a 
cégbíróságon a cégiratokról? 

A cégbíróságon a cégiratokról e 
törvényben, illetve külön jogszabályban 
meghatározott módon kérhető másolat. 
A cégjegyzék adatairól kérhető: 

 cégmásolat (a cégjegyzék valamennyi 
fennálló és törölt adatát tartalmazza), 
 cégkivonat (a cégjegyzék fennálló 
adatait tartalmazza) vagy 
 cégbizonyítvány (a kérelemtől 
függően - a cégjegyzék egyes fennálló 
vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, 
illetve azt, hogy valamely 
meghatározott bejegyzés a 
cégjegyzékben nem szerepel(t). 
 

A cégmásolatban, a cégkivonatban, 
valamint a cégbizonyítványban az egyes 
adatok mellett fel kell tüntetni az adat 
(illetve annak törlése) bejegyzésének 
időpontját is. A kiadott okiraton 
záradékban szerepeltetni kell, ha az 
okiratban szereplő cégadatokat illetően 
változásbejegyzési eljárás van 
folyamatban, és azt is fel kell tüntetni, hogy 
az melyik adatot érinti. 

 
41) Mit jelent az egyszerűsített cégeljárás? 
Az egyszerűsített cégeljárás (szerződésminta 
alkalmazásával) 

A törvény mellékletét képező 
szerződésminta alkalmazása azt jelenti, 
hogy a leendő cég lényegében csak a 
saját adataival egészíti ki a 
formanyomtatványt. Ez a megoldás 
törvényi "garanciát" jelent arra 
vonatkozóan, hogy a társaság által 
benyújtott szerződés "mintegy 
szükségképpen" megfelel a törvényi 
előírásoknak, mivel a társasági 
szerződésben feltüntetésre kerülő 
adatokon, tényeken kívül az okirat 
mindenben megegyezik a törvény 
rendelkezéseivel. 
A törvény az eljárás további 
egyszerűsítése érdekében a feltétlenül 
szükséges minimumra korlátozza a 
cégbejegyzéshez szükséges, a kérelem 
mellékletét képező okiratokat. A Ctv. új 3. 
számú mellékletének I. pontja tételesen 
felsorolja azt az 5+2 dokumentumot, 
amelyeket a cégbejegyzési kérelemhez 
csatolni kell. Négy okirat minden esetben 
csatolandó: 
 Cégbejegyzési (változásbejegyzési) 
kérelem xml. formában, mely 
cégbejegyzésnél tartalmazza az APEH-
hez benyújtandó kérelmet is. 
 a szerződésminta alkalmazásával készült 
társasági szerződés, 
 a jogi képviselő meghatalmazása, 
 az illeték befizetésének az igazolása 
Változásbejegyzés esetén a közzétételi díj 
megfizetésének igazolása. 



További két irat csak szükség szerint (a 
korlátolt felelősségű társaságok 
tagjegyzéke és az ún. alapítási engedély). 

 
Az eljárás lényege, értelme, annak 
gyorsasága. Így, ha a bejegyzési kérelem 
vagy mellékletei nem felelnek meg a 
jogszabályoknak, a kérelem érdemi 
elutasítására kerül sor. 
A cégbíróság a hiánypótlásra felhívó 
végzést nem bocsáthat ki. Elutasítás 
esetén 8 napon belül lehetőség van a 
kérelem újbóli beadására, melyben az 
eredeti okiratok, a befizetett illeték és 
közzétételi díj felhasználható. A törvény 
egyértelművé teszi, hogy az ismételt 
benyújtásnak egy alkalommal van helye. 

 
42) Milyen eljárásokat ölel fel a megyei 
(Fővárosi) bíróság, mint cégbíróság 
feladatköre? 

A cégbíróság megyei (fővárosi) bírósági 
szintet jelent. A cégbíróság nem 
valamilyen elkülönült bírósági szervezetet, 
hanem megyei (fővárosi) bíróság 
hatáskörébe tartozó meghatározott 
feladatkört jelent. Ezért a megyei (fővárosi) 
bíróságot csak olyankor nevezik 
cégbíróságnak, amikor a 
cégnyilvántartással és a cégekkel 
kapcsolatos törvényességi felügyeleti 
feladatkörében jár el. A cégbíróság 
megnevezése: … megyei Bíróság, mint 
Cégbíróság. 
A megyei (fővárosi) bíróság, mint 
cégbíróság feladatköre a törvény tagolása 
szerint több alapvető eljárást ölel fel, 
 a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárást, 
 a törvényességi felügyeleti eljárást, vagyis 
az olyan – akár hivatalból, akár kérelemre 
folytatható - eljárásokat, amelyeknek 
eseteit a 2006. évi V. törvény (a Ctv.) 
maga tartalmazza, 
 az egyéb törvények által a cégbíróság 
hatáskörébe utalt ügyek elbírálását, 
ideértve a kisebbségi jogok gyakorlása 
körében, valamint a hitelezői jogok 
védelme körében előterjesztett kérelmek 
elbírálását is, 
 a cégjegyzék adatairól, valamint a 
cégiratokról tájékoztatás nyújtását 
(céginformációs szolgálat). 
 

43) Mi az előzetes cégnévfoglalás 
jelentősége? 

Az új szabályozás alapján mód nyílt arra, 
hogy a cég (leendő cég) jogi képviselője 
legfeljebb 60 napos időszakra előzetes 
cégnév-foglalással éljen, azzal, hogy ha a 
60 napos időszakon belül a cégbejegyzési 

(névváltoztatási) kérelem benyújtására 
nem kerül sor, úgy a névfoglalás 
megszűnik. Ezzel a megoldással a 
társasági szerződés aláírásakor vagy az 
alakuló közgyűlés megtartásakor a tagok 
(részvényesek), valamint a jogi képviselő 
egyaránt biztos lehet abban, hogy az 
alapításról való döntés és a bejegyzési 
kérelem előterjesztése közötti időszakban 
nem történhet olyan jogilag releváns 
esemény, amely utóbb a cégnév 
megváltoztatását teheti szükségessé, 
illetve a lefoglalt cégnévvel a cég a 
nyilvántartásba bejegyezhető. Ugyanez 
érvényesül abban az esetben is, ha egy 
már működő cég kíván nevet változtatni 
változásbejegyzési kérelem benyújtásával. 

 
44) Milyen szankciókat alkalmazhat a 
cégbíróság? 

A cégbíróság törvényességi felügyeleti 
eljárását az arra okot adó körülményről 
való tudomásszerzéstől számított harminc 
napon belül, illetve az eljárásra okot adó 
körülmény bekövetkezésétől számított 
egyéves jogvesztő határidőn belül lehet 
kérni. Ha a cég valamely jogszabálysértő 
helyzetet vagy állapotot nem szüntet meg, 
az eljárás megindítása mindaddig kérhető, 
amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 
A törvényes állapot helyreállítása 
érdekében a cégbíróság az intézkedésre 
okot adó körülménytől, illetve annak 
súlyától függően a következő 
intézkedéseket hozhatja: 
a) felhívja a céget, hogy a végzésben 
meghatározott határidőn belül állítsa 
helyre a törvényes működését, és erről 
tájékoztassa a cégbíróságot, 
b) a céget, illetve ha megállapítható, hogy 
a törvényességi felügyeleti eljárásra a 
vezető tisztségviselő adott okot, a vezető 
tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtja, 
c) megsemmisíti a cég által hozott 
jogszabálysértő vagy a cég létesítő 
okiratába ütköző határozatot, és szükség 
esetén megfelelő határidő kitűzésével új 
határozat hozatalát írja elő, 
d) ha a cég törvényes működése a legfőbb 
szervének összehívásával előreláthatólag 
helyreállítható, összehívja a cég legfőbb 
szervét, vagy ennek a feladatnak a 
végrehajtására - a cég költségére - 
megfelelő személyt vagy szervezetet 
rendel ki, 
e) ha a cég működése törvényességének 
helyreállítása más módon nem biztosítható 
- legfeljebb kilencven napra 



felügyelőbiztost (a korábbi törvény ezt nem 
ismerte) rendel ki. 
A cégbíróság az itt meghatározott 
intézkedéseket együttesen, illetve a 
pénzbírságot ismételten is alkalmazhatja. 
Ha a törvényes működés a cégbíróság 
által tett intézkedés ellenére nem áll 
helyre, a cégbíróság a céget megszűntnek 
nyilvánítja. 

 
45) Milyen előnyei vannak a polgári jogviták 
bíróságon kívüli rendezésének? 

 az érdekelt felek ügyére sokkal gyorsabb és 
olcsóbb megoldással szolgálhat, 

 a konfliktus helyzet kevéssé szélesedik ki, 
 a hazai konfliktuskezelő kultúra kialakul, 
 a közismerten túlterhelt bíróságok 

tehermentesítését jelentheti. 
 
46) A hagyatéki tárgyalás befejezése után 
mikor adhatja át a közjegyző a hagyatékot 
teljes hatállyal az örökösöknek? 

A hagyatéknak az örökösök részére 
történő átadása tárgyában a közjegyző 
végzéssel határoz. 
A hagyatéki tárgyalás befejezése után a 
közjegyző a hagyatékot teljes hatállyal 
átadja az örökösöknek, ha 
a) a hagyatékra csak egy örökös jelentett 
be igényt és a rendelkezésre álló adatok 
szerint másnak a hagyatékra igénye nincs, 
b) a hagyatéki eljárás során a hagyatéki 
vagyon átadása tekintetében az örökösök 
között öröklési jogi kérdésben nincs vita, 
továbbá mindkét esetben a hagyaték 
átadásának nincs törvényes akadálya. 

 
47) Mikor állít ki a közjegyző hagyatéki 
eljárás lefolytatása, illetőleg a hagyaték 
átadása nélkül öröklési bizonyítványt? 

A közjegyző az örökösként érdekelt 
személy, a végrendeleti végrehajtó vagy a 
hagyatéki hitelező kérelmére a hagyatéki 
eljárás lefolytatása, illetőleg a hagyaték 
átadása nélkül öröklési bizonyítványt állít 
ki, ha az örökösök között öröklési jogvita 
nincs, és 
a) a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke a 
háromszázezer forintot nem éri el; 
b) a hagyatéki vagyon értéke nem 
állapítható meg, vagy nincs hagyatéki 
vagyon, de az örökös vagy más érdekelt 
az eljárás lefolytatásához fűződő jogi 
érdekét valószínűsíti; 
c) csak az örökhagyót megillető 
társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj, 
segély, járadék stb.) a hagyaték tárgya. 
 

48) Mi a mediálás lényege? 

A mediáció latin eredetű szó jelentése 
„közvetítés”. 
A mediálás lényege, hogy a közvetítést 
végző személy a feleket hozzásegítse a 
jogvita egyezséggel történő 
lezárásához. Ebben az eljárásban a 
közvetítőként eljáró személy nem vizsgálja 
a felróhatóságot, jogellenességet, nem 
állapít meg felelősséget, hanem csupán 
mediálja, közvetíti az egyezség létrejöttét. 
Az eljárás teljes egészében a felek 
önkéntességén alapul, minden 
mozzanatához a felek megegyezése 
szükséges. 
A mediáció (közvetítés) tehát a konfliktus 
megoldásának útja, azaz olyan eljárás, 
amelyben a semleges, kompetens és a 
konfliktussal nem érintett személy 
(közvetítő) módszeres kommunikációs 
stratégia felhasználásával a vitában álló 
feleket olyan helyzetbe hozza, hogy az 
egyezség létrehozásához vezető utat 
megtalálják, s így létrejöjjön a minden 
érintett számára elfogadható megegyezés. 
A megegyezés eltérő jogokat és 
kötelezettségeket is megállapíthat azoktól, 
amelyek a feleket egy bírósági eljárás 
során egyébként megilletnék. 

 
49) Milyen különleges eljárás szerint 
lefolytatható ügycsoportoknál kerülhet sor 
mediálásra? 

Lehetőséget biztosít a Polgári 
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

 a házassági, 
 a fizetési meghagyásos eljárással 

érintett és 
 a munkaügyi perekben 

a közvetítői eljárás lefolytatására. 
 
50) Hol vezetik a közvetítői névjegyzéket és 
milyen feltételei vannak egy természetes 
személy felvételének? 

A közvetítői névjegyzéket az Igazságügyi 
Minisztérium vezeti. A törvény 
meghatározza a közvetítők és a 
közvetítőket foglalkoztató jogi személyek 
névjegyzékbe történő felvételéhez 
szükséges azon feltételeket, amelyek 
alapján megalapozott és objektív döntés 
születhet a névjegyzékbe történő 
felvételről. A névjegyzékbe az a 
természetes személy kérheti felvételét, aki 
felsőfokú végzettséggel és a 
végzettséghez kapcsolódó öt éves 
szakmai gyakorlattal rendelkezik és 
teljesen cselekvőképes. A jogi személy 
névjegyzékbe történő felvételénél 
lényeges feltétel, hogy a jogi személy 
létesítő okiratában a közvetítői 



tevékenység feltüntetésre kerüljön és 
legyen közvetítői tevékenység folytatására 
feljogosított tagja vagy alkalmazottja. 

 
51) Mikor fejeződik be a közvetítői eljárás? 

A közvetítői eljárás befejeződik: a 
közvetítői eljárásban létrejött 
megállapodás aláírásának napjával; 

 azon a napon, amelyen az egyik fél közli 
a másik féllel és a közvetítővel, hogy a 
közvetítői eljárást befejezettnek tekinti; 

 azon a napon, amelyen a felek 
egybehangzóan kijelentik a közvetítő előtt, 
hogy kérik a közvetítői eljárás befejezését; 

 a nyilatkozat aláírásának napjától 
számított négy hónap elteltével, ha a felek 
más határidőben nem állapodtak meg. 
A közvetítő a személyesen és együttesen 
jelen lévő felek között létrejött 
megállapodást változtatás nélkül foglalja 
írásba, majd azt a személyesen és 
együttesen jelen lévő felek és a közvetítő 
aláírásával látja el, ezzel a közvetítői 
eljárás befejeződik. 

 
52) Végrehajtható-e a közvetítői eljárásban 
kötött megállapodás? 

A törvény a közvetítői eljárásban létrejött 
megállapodáshoz hatósági kényszert 
(végrehajthatóságot) nem kapcsol, erre 
tekintettel lehetőséget biztosít a közvetítői 
eljárás eredménytelensége illetve 
eredményessége esetén a bíróság előtti 
eljárásra. A bíróság előtti eljárásban a 
felek nem a közvetítői eljárásban létrejött 
megállapodás bírósági felülvizsgálatát 
kérik, hanem a vitás ügy rendezésének 
egy másik útját választják. 
 

53) Mi a jogi segítségnyújtás 
intézményének célja? 

Új jogintézményként egy teljesen új 
segítségnyújtási forma, a peren kívüli, 
vagyis a bírósági eljárásokhoz nem vagy 
nem szorosan kötődő segítségnyújtás jött 
létre. Ez azt jelenti, hogy a rászorult ügyfél 
jogi tanácsot kaphat, részére a jogász 
beadványokat, okiratot szerkeszthet, 
amelynek jogszabályban meghatározott 
díját az állam fizeti meg a jogi segítő 
részére. 2004. április 1-jétől kezdték meg 
működésüket a jogi segítségnyújtó 
hivatalok a megyeszékhelyeken. 
Feladatuk, hogy egyszerűbb ügyekben 
tájékoztatásukkal segítsék az ügyfeleket, 
illetve engedélyezik a jogi segítők 
szolgáltatásainak igénybevételét. A jogi 
segítők (ügyvédek, közjegyzők, civil 
szervezetek, egyetemi jogklinikák) jogi 
tanácsadással és okiratok, beadványok 

szerkesztésével nyújtanak majd segítséget 
az arra rászorulóknak. A jogi segítő a fél 
számára jogi tanácsot ad vagy beadványt, 
egyéb iratot készít, valamint erre 
vonatkozó meghatalmazás alapján 
betekint ügyének irataiba (jogi 
szolgáltatást végez), amelynek 
jogszabályban meghatározott mértékű 
munkadíját és költségeit az állam a fél 
helyett a jogi segítő részére megfizeti vagy 
megelőlegezi. 
A jogi segítőkről az Igazságügyi 
Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi 
Segítségnyújtó Hivatalának Országos 
Hivatala vezet névjegyzéket. 
 

54) Soroljon fel öt olyan esetet, amikor a 
jogi segítségnyújtásra is sor kerülhet! 

a) olyan jogvitában érintett, amellyel 
kapcsolatban a későbbiekben per 
lefolytatására kerülhet sor és a fél eljárási 
jogainak, kötelességeinek 
megismeréséhez jogi tanácsadásra vagy a 
későbbi perbeli jognyilatkozat megtétele 
érdekében beadvány készítésére van 
szükség, 
b) peren kívül is lezárható jogvitában 
érintett és e felet a jogvita peren kívüli 
lezárásának lehetőségeiről indokolt 
tájékoztatni vagy részére olyan iratot 
készíteni, amely a jogvita lezárását 
szolgálja, 
c) jogvita lezárását szolgáló peren kívüli 
közvetítésben vesz részt, és a közvetítést 
lezáró megállapodás aláírását megelőzően 
szükséges részére a jogi tanácsadás, 
d) mindennapi megélhetését közvetlenül 
érintő kérdésben (így különösen 
lakhatással, munkajoggal összefüggő 
kérdések, közüzemi szolgáltatások 
igénybevétele) szükséges a jogról való 
tájékoztatás, 
e) közigazgatási eljárásban vesz részt, és 
eljárási jogainak, kötelességeinek 
megismeréséhez jogi tanácsadásra vagy 
jognyilatkozat megtétele érdekében 
beadvány készítésére van szükség, 
f) abban a kérdésben van szüksége a jogi 
tanácsadásra, hogy jogainak védelme 
érdekében mely hatóságnál, szervezetnél 
milyen típusú eljárást kell indítania, illetve 
ilyen eljárás kezdeményezése vagy az 
eljárás során jognyilatkozat megtétele 
érdekében beadványt kell készíteni, 
g) bűncselekmény áldozata és a 
bűncselekménnyel okozott kár, illetve a 
bűncselekménnyel összefüggésben 
keletkezett jog- vagy érdeksérelem 
elhárításához szükséges eljárás 
megindításához jogi segítő szakjogászi 



tanácsadására vagy beadvány (kereset, 
kérelem, feljelentés, vádindítvány stb.) 
szerkesztésére van szüksége, Abban az 
esetben, ha az áldozat rászoruló és az 
ügyének további intézéséhez jogi segítő 
szakjogászi közreműködése szükséges, 
az áldozatsegítő szolgálat köteles áttenni 
az ügyet a jogi segítségnyújtó 
szolgálathoz. 
h) polgári vagy büntetőeljárásban 
rendkívüli jogorvoslati kérelem 
elkészítéséhez kér segítséget, 
i) átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült 
fiatal felnőtt tartós lakhatásának, első 
lakáshoz jutásának elősegítése érdekében 
okiratszerkesztésre van szükség. 

 


