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Hétvégén készítek a változásokról, EU-s szabályozás, jogi változások, de azt gondolom a CD-
n levő jegyzeteimet fel tudják használni ,mert az egyetemi jegyzetekből Önöknek nehéz lenne 
tanulni és nem is kell olyan szinten tudniuk . 
 
Az ellenőrző kérdésekből javasolt készülni ., 
 
Szoktam kérdés felelek igaz-hamis tesztet is adni, tudják, hogy jogi nyelven a szöveget 
értelmezni kell, nem mindegy, hogy van ott hogy vagy nincsen, stb. 
 
Aki megtanulja az ellenőrző kérdéseket annak a közepese biztos megvan, de ha jobban 
elmélyül akkor a jobb jegye is . 
 
Államszervezetről ugye már jogi alaptanban már volt szó, tudják, hogy a Jogállamban az 
igazságszolgáltatás a Bíróságok feladata és el kell különíteni a másik két hatalmi ágtól, de 
egyensúlyban is kell legyenek.  
A Bírósági Szervek felépítési rendszere:    a Magyar Bírósági Rendszer négy szintű, alsó 
szinten vannak az ún. helyi szintű bíróságok, a városi, Fővárosi illetve Kerületi Bíróságok, 
ezeknek a neve Járásbíróságokra fog változni, most visszaállítják a járásokat, Mo-on 3-5-7 
régiónak kellene lennie az EU-s szabályozás alapján, de itt most sok kisebb lesz,  
Azt hiszem 170 Bíróság  
Falun sok helyen nincsen , ők a városokhoz tartoznak,  
A Fővárosban több van, 23 kerület van , nincs mind a 23 kerületben bírósági épület ,mert 
korábban összevonások voltak pl, az V., VI.,VII., kerület, Önkormányzatok vannak, 
bíróságok nincsenek, ezért itt két nagy kerületi centrum alakult ki, az egyik a PKKB = Pesti 
Központi Kerületi Bíróság , V-X.,ik kerületig, a XIII. Kerület, XIV., ker, XVI., XVII., a 
másik a BKKB= Budai Központi Kerületi Bíróság ide a I., XI., XII., XXII., kerületek ügyei 
tartoznak, van még ezenkívül 4 db Bíróság , 2-3 van összevonva, Újpesten a IV.,XV. Ker, 
A II.,III. kerületi és a XVIII, XIX., kerület illetve a XX, XXI, XXIII, kerület Soroksáron . 
 
Ez az első szint, itt indulnak az ügyek, a helyi bíróságoknak általános hatásköre van, ha nincs 
speciális szabály akkor itt kell elindítani az ügyeket , hogy milyen szinten van azt nevezzük 
általános hatáskörnek, a helyi bíróságon mondjuk hoztak egy ítéletet, ha fellebbezéssel él az 
egyik fél, ami alapjog, akkor a másodfokú bíróság az mindig csak a fellebbezéssel érintett 
részt tárgyalják, a fellebbezéssel nem érintett rész az jogerőre emelkedik , ha vmelyik fél pl. a 
felperes kéri az ítélet ellen a fellebbezést akkor II: fokú bíróság már csak azt állapíthatja meg, 
hogy amiért fellebbeztem azt kaphatom-e meg , ami eddíg jogerőre emelkedett azt már nem 
bírálhatja felül , a kereseti kérelmen nem terjeszkedhet túl.   , ha pl. 500 e ft-ot követelek a 
bíróság nem mondhatja, hogy akkor 600 e ft-jár . 
 
A II: fokó bíróságot hivták eddíg Megyei, Fővárosi bíróságnak, de most 2012 január 06-tól 
hatályba lépett, hogy törvényszékek vannak nem bíróságok . Ez a megyei bíróság jellemzően 
fellebbezéseket tárgyal, amikor fellebbezéssel él az egyik fél , és ilyenkor ügyviteli szabály, 
hogy pl. a PKKB-n hoztak egy ítéletet nem értettek egyet vele, ilyenkor a fellebbezést mindig 
a helyi bírósághoz kell, de címezni az ügyet elbíráló bírósághoz !!!!!!!!!!   tehát a PKKB –hez 



kell beadni, de a Fővárosi Bírósághoz kell címezni., ennek az a logikája, hogy beadom a Főv. 
Bírósághoz, akkor csak a fellebbezést látja a bíró, de nincsenek birtokában a PKKB-n beadott 
anyagok, és neki azt ismernie kell, ezért ilyenkor a helyi bíró csatolja ezeket és így küldi 
tovább, hogy már minden egyben van, nem kell külön beszerezni, meg, hogy tudjon róla a 
helyi bíró, hogy megtámadták az Ő ítéletét, meg iktatás, egyebek miatt is. Ha nem így történik 
egy csomó plusz felesleges munka adódik ebből.   
A megyei bíróságoknak= törvényszékeknek van elsőfokú joguk is, tehát elsőfokon is eljárnak 
, mert vannak nagyon jelentős ügyek is, ráadásul a bíróságok alapesetben társas bíráskodás 
elve van Magyarországon, tehát ez jogvitát ne egy ember ítélje, hanem több szem – többet lát 
alapon, de páros szám nem lehet , tehát a létszámuk mindig páratlan kell, hogy legyen, hogy 
mindig legyen 2:1 arányban a döntési lehetőség. Egész speciális ügyekben van csak 5-7 tagú 
bíróság, de ritkán, de igazság szerint általában csak 1 bíró van, elv elben, de költség 
takarékossági okokból álta.-ban csak 1 van, de ilyenkor mindig profibbnak kell lennie, 
egyetemi bírói végzettsége van, bíróként dolgozik, meghat. Ideig titkárként dolgozott, de ahol 
1 bíró van ott általában van egy laikus bíróként dolgozó ülnök , elv az, hogy az igazság 
hozatalnál a nép hangját is vigyék be a bíráskodásba , úgy mint az USA-ban az esküdttek 
döntései, sokszor laikusan is rá lehet jönni dolgokra és nem biztos, hogy a bíró ugyanúgy 
gondolkodik ,mert a bíró 18 évesen bekerül az egyetemre, onnan kikerül és máris titkárként 
dolgozik, tehát a való életbe egy napot sem töltött el, tehát a tényleges háttér megszűnik, egy 
kicsit ilyen elefántcsont toronyban vannak, tehát ezért a bíráskodás törekszik arra, hogy egy 
ilyen kis vérfrissítést vigyen be az életbe .  , sok hely van ahol ez szükséges és lényeges.  
 
Van ahol az ülnök el van mint a befőtt, de van amikor agilis és törődik is vele, utána néz a 
dolgoknak és sokszor olyasmit is be tud hozni a dologba amit a bíró nem tudna, ilyen például 
egy munkaügyi per, mert a bíró egy napot sem dolgozott, de egy ülnök ezekkel sokkal jobban 
tisztában van , annakidején amikor Jogtanácsos voltam és halláskárosodásperek voltak ilyen 
gépeken dolgozóknál, akkor például a bírónak fogalma sem volt, hogy miről szólnak ezek. , 
tehát az ülnök is tehet fel kérdéseket a tanuknak, és akár a döntésjogokban le is szavazhatják a 
bírót , egyszer hajdanában mikor védtem egy fiatalt védencemet úgy mentették fel, hogy a két 
ülnök leszavazta a hivatásos bírót, mert őket meg tudtam győzni az ártatlanságáról, de 
megnyertük, első fokon neccesebb volt az ügy, de másodfokon még egy vétséget követett el, 
de felmentették.  
 
Ülnök csak nagykorú általában 30. éves kor felett az Önkormányzatnál lehet jelentkezni, és 
valami alapokat meg kell tanulniuk , de ilyen végzettséggel lehet, hogy szívesen fogadnák 
Önöket, igaz megélni nem lehet belőle. 
 
A II. foknál mindig hivatásos bírák vannak, ott már jogvégzett bírák döntenek, ennek az is az 
oka, hogy az ügyek első részében ki kell deríteni az ügyeket, vagy válóper, kölcsönadás, de a 
II. fokon már fellebbezés által van döntés, tehát ott már jogi alapon van döntés, esetleg egy-
egy tanut meghallgatnak, de teljeskörű bizonyítást már ott nem vesznek fel, ha neki 
egyszerűbb akkor visszaadja az első foknak útmutatással az I. foknak az ügyet, új eljárást 
indíttat el, mert pl. még sok tanút kell kihallgatni ,   de nagyon fontos, hogy nem úgy mint egy 
boksz meccsen nem lehet megtudni a szavazás részleteit, hogy ne tudja a fél, hogy az egyik 
bíró pl. neki adott igazat, hogy ne kerüljön a bíróság rossz fénybe, lehet külön véleményt 
csatolnia a bírónak, de ezt se az alperes, se a felperes , se ügyvédjeik nem nézhetik meg!!!! 
Csak ha én bíró vagyok és a két ülnököm leszavazott engem, akkor én bíróként írhatok egy 
zárt borítékban egy feljegyzést, és ha II. fokra kerül az ügy akkor a bírák megnézhetik ezt ,de 
senki mást, zártan lehet csak megnézni vagy ha vesztegetés történik, vagy híre van, hogy a 
másik két bírót megvették vagy ilyesmi esetén, szerencsére ritkán fordul elő.  



 
 
 
 
A törvényszék /megyei B./, eljárhat első fokon is, bizonyos jelentős érték esetén :  - jelenlegi 
szabályok szerint 10.000.000 Ft feletti követeléseket a megyei bíróságok nak van hatásköre, 
korábban volt 5.000.000 , de most megint 10 millió ez a határ.  
 
Tehát ez azt jelenti, hogy én kártérítésként igénylek 15 milliót, akkor a Törvényszék pl. 
szerzői vagy iparjogi perekben első fokon is határozhat, például software pereknél, szerzői 
jogoknál pl. másolások, vagy védjegy, szabadalom , ezek komoly ügyek világviszonylatban 
is, szintén megyei bíróságnak van elsőfokú hatásköre a közig. Perek esetén például .  
 
Majd erről lesz szó,hogy a bírósági területnek ez egy fontos része, pl. beperel engem az Apeh, 
vagy inkább Önöket, vagy elutasították az építési engedélyemet , tehát az állampolgár és a 
hatóság között van egy peres ügy akkor ez hatókör, és meg lehet támadni a hivatalokat, tehát 
hatályon kívül helyezi a bíróság, vagy megváltoztatja a rendeletet. 
Ide tartoznak a média perek is, bizonyos ügyek rögtön ott indulnak, ugye két szintről 
beszéltünk a megyei bíróságok illetve a törvényszékek, de még egy szintnek kell lennie, 
korábban a megyei B. felett csak a főv. Volt, most már ott vannak az Ítélőtáblák, mert 
közismert, hogy húzódnak a peres ügyek ,akár évekig is eltartanak, ugye nálunk van a 19 
megye és a Főváros, és amíg nem voltak ítélőtáblák, minden fellebbezés a legfelsőbb 
bírósághoz futott be, volt, hogy 5-600 ügyet tárgyalt egy bíró, ezért találták ki 2003- illetve 
2005-től 5 ítélőtábla van, ezek nagyjából egységesen vannak elosztva az országban, van 
Fővárosi ítélőtábla, mert az ügyek nagy része itt keletkezik, tehát a mostani országunk mint 
egy lapított tányér, van Győrben, Dunántúlon Délen Pécsen, Délen ,de Tiszántúlon Szegeden 
és Debrecenben, és itt Budapesten a Fővárosi Ítélőtábla van . 
 
Az ítélőtáblák fölött van a negyedik szint a Legfelsőbb bíróság, mostantól Kúriának hívják. 
 
Most a legfelsőbb bíróságok most az egyedi ügyektől mentesülnek, az Ő feladatuk egyedi 
ügyekben az un. Felülvizsgálati kérelmek elbírálása, amikor tehát azt állítják, hogy a II. fokú 
bíróság ítélete is igazságtalan volt, tehát itt már tisztán jogkérdésekről folyik a vita , és a 
legfelsőbb bíróságnak van még egy feladata, az un. Jogegységi határozatok meghozatala . 
 
Jogi alaptanból ugye volt arról szó, hogy Mo-on a bíróságok jog alkalmazó szervek, angol –
szász államokban van jogalkotó szerepük is a bíróságoknak, itt csak alkalmazzák és a 
jogalkotó szervek hozzák., de itt pl. ugyanazt a jogszabályt előfordul, hogy a Győri, Pécsi, 
Nyíregyházi Bíróságnál másképpen értelmezik, az egyik így értelmezi a másik úgy, ilyenkor 
van lehetősége a legfelsőbb bíróságnak, hogy egy ilyen jogegységesség határozatot hozzon, és 
iránymutatásként átadja.   Mondok egy példát, pl. bűntető jogban, mondjuk van egy tol-ig 
határ mondjuk 2-8 évig terjedő határozat van és a bíró figyelembe veszi, hogy bírósági 
joggyakorlat alakított ki ilyen enyhítő joggyakorlat körülményt és ezek ilyen 30-40 oldalas 
iránymutatás, hogy mit kell enyhítő vagy súlyosbításként figyelembe venni, tehát ez egy ilyen 
jogalkotó rendelkezés, itt nincs precedensjog, de ezeket a jogegységi döntéseket figyelembe 
kell venni mindig . 
 
 
 
 



 
 
 
2. rész :  
 
 
Polgári jog eljárás : 52. évi 3-as tv., 1952. évi PPJ III-as , Polgári Perrendtartás PPJ tv., ezt 
jegyezzék meg.  
 
Ma már természetes, hogy nem az eredeti szöveg van hatályban, de most ugye visszatérünk a 
törvényszék van ,a kúria meg egyéb elnevezésekre. 
 
A bírósági tevékenységnek 3 nagyobb területe van:   az egyik az un. Bűntető bíráskodás, tehát 
büntető anyagi jogot, bűntető eljárásjogot a köv. negyedben, tehát bűntető jognál , nincs 
önbíráskodás, tehát nem megyek el karate edzésre, mint Chuck Norris vagy ilyenek, tehát a 
mai időkben engem vernek meg, tehát ezt a jogot átadom a rendőrségnek, majd a bíróság 
ítélkezik, és kirója a büntetést,  ha pl. ellopják vkinek a biciklijét túl sok esélye nincsen, 
múltkor pl. egyik ismerősöm így járt, és enyhe túlzással a rendőrség mondta neki, hogy 
csendben lopjon magának egy másikat , de hát ezt ugye nem nagyon jó alkalmazni. 
 
Pl. tudják, hogy a DNS dolgok nem régi dolgok, és mondjuk azért lehetséges, hogy 15 éves 
ügyeket elővesznek és már előkerülhet egy egyezőség és újra előveszik az eljárást , rendőrség 
nyomoz, ítélőtábla ítélkezik, bíróság végrendelkezik.   
Polgári jogi perek, tulajdonjogi perek, öröklési perek, személyhez fűződő perek, még a Ptk. 
Közé sorolhatók a munkaügyi perek, munkajog is a polgárjogból nőtt ki, mint a cégbírósági 
ügyek  és a 3. a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata :   általában ez a három a 
főbb területe, a legfelsőbb bíróságnál is hasonlóképpen vannak ezek elrendezve.,  
 
Tehát ezt úgy képzeljék el, hogy a minden emeleten mindent tárgyalnak termenként elosztva , 
néhány teremben vannak egyéb ügyek, Apeh perel, Versenyhivatali perek, vendéglőben 
megbírságolja a kocsmárost és nem ért egyet vele, tehát ezek ilyen harmadik speciálisabb 
perek,  
 
Ugye van a Felperes aki a pert indítja és alperes akitől követelnek valamit . , bűntető 
ügyekben nincs felperes , ott van Vádló, és az Ügyész aki képviseli az Államot a Vádat,  
illetve a Vádlott akinek van védője, lehet kirendelt védője is ha nincs sajátja ,bizonyos 
ügyekben védheti magát .  , a Közig. Perben pedig a Kft., Társaság perli a Hatóságot, vagy 
magánemberek a Hatóságot.  
 
Polgári ügyekben az 1959. évi IV. törvény tehát a Ptk, eljárásjogban ez a Bűntető 
perrendtartás és bűntető jogokban a Btk. Bűntető törvénykönyv alapján, pl. leáztat a szomszéd 
egy egész házat akkor nem ejtem túszul a gyerekét ,nem verem meg, stb., de beperelhet.  
 
Ha pl. loptam, csaltam ,garázda voltam, embert őltem akkor a Btk.-ban ha bűnös vagyok 
akkor elítél ha nem akkor felment az ügyész.  
 
,de nem mindegy, hogy melyik teremben , mert Btk.-nál előzetesben mondjuk nem jövök ki,m 
ert visznek valahová, de azért ne az maradjon meg Önökben, hogy a Ptk.-ban nem nagy ügyek 
vannak, mert bizony vannak sokmilliós peres ügyek és elveszíthetek mindent, vagy nem én 
kapom meg azt az ingatlant annál az öröklésnél és nincstelen maradok életem végéig, de 



általában a Btk.-ban is vannak kisértékű , piti ügyek, garázdaság, összeszólalkoztak, pofon 
csattant, de általában a nagyrészüknél kis összegekkel megúszom, vagy felfüggesztettet 
kapok, és ha nem csinálok más ügyet akkor megúsztam,   tehát ne az újságokból induljanak 
ki, ott mindig a nagyobb volumenű ügyeket évekig , hosszan tárgyalják, de azért ezekből 
viszonylag kevés van . 
 
 
Tehát a 3 nagy terület, anyagi, jog, eljárás jog , illetve büntetésjoggal majd a 4-ik témájuk 
lesz, 
 
Visszatérünk a polgári eljárásokra, tehát lehet egy vagyoni jogot peres úton is érvényesíteni, 
tehát rendelkezésemre áll a bírói út, kölcsönadtam a Hölgynek egy bizonyos összeget, nem 
adta vissza, de nem erőszakosan akarom visszakérni, mert az már bűncselekménynek 
minősül. 
 
Szinte minden ilyen vagyoni jogot lehet peresíteni, de nem biztos, hogy érdemes, mert az 
illeték összege lehet, hogy több, de ha persze megnyerem a pert akkor azt visszakapom, biztos 
hallották már, hogy van egy kisebb céges per, próbaper , mert blanketta szerződés alapján sok 
pénzük van, és megfuttatnak egy kisebb tételt mondjuk egy 100 eft-os perben, ahol kevesebb 
lesz a költsége, és ha ezt megnyerem akkor a másik fél azt mondja, hogy ha ezt a szerződést 
elveszítettem, akkor inkább a többit kifizetem, mert tudom, hogy akkor a nagyobbat is 
elveszítem.,  
 
Ha ügyvédként valaki pénzért tanácsot ad, az bűncselekmény !  
 
Ha felmerül egy ilyen, hogy most pereljek, ne pereljek akkor azt érdemes végiggondolni, 
hogy jogilag igazam van vagy nincsen, és ha jogilag nincsen akkor úgy is el fogom veszíteni .  
Pl. ha egy jutalmat egy olyan kolléganő kapja akinek rövidebb a szoknyája és jobban fekszik 
a főnöknél, akkor minden hiába, mert a munkáltatónak joga van saját hatáskörben döntenie a 
jutalmakat illetően, de nagyon fontos utána nézni, hogy be tudom-e bizonyítani az igazamat . 
 
Pl. Orsinak kölcsön adok 10.000 ft-ot szóbeli kölcsönszerződés alapján egy hétre, Ön egy hét 
mulva letagadja, ez ugye egy vagyoni követelés, erővel nem vehetem el, de beperelhetem Önt, 
de ha nekem letagadja, akkor a Bíróság előtt is le fogja tagadni és nem fogom tudni 
bizonyítani és elveszítem a pert, de ha mondjuk voltak itt 3-4 en akik látták mikor odaadtam a 
pénzt, és akkor Önöket beidézik tanúként, és akkor már köteleznék , hogy fizesse meg nekem 
ezt az összeget a tanúvallomások alapján , mert a bizonyítás nagyon fontos mindig, de 
mondjuk tekerek még rajta, és mondjuk a büfénél Ön egy hét múlva visszaadja a pénzemet, de 
én letagadom , hogy megkaptam, és nekem lesznek tanúim, és ilyenkor önnek kell 
bizonyítania, hogy visszaadta, de ha nem tudja bizonyítani akkor megint ki fogják fizettetni 
Önnel, mert Ő csak bizonyítékok alapján dönt , még ha mindketten tudjuk is, hogy ez a 
valóságban nem így volt.   ,nagyon sok esetben az emberek nem értik ezt meg, hiába volt 
igaza, ha nem tudta bebizonyítani , akkor vesztes lesz . szoktam mondani, hogy házasság 
esetén pl. ha nem is kötnek vagyoni szerződést az előző vagyonukról tegyenek le a 
rokonoknál erről bizonyítékokat, hogy később ha kell meglegyen. 
 
A másik ami nagyon fontos, hogy pénzzé tudom-e tenni a követelésemet , mert hiába perelem 
be, ha a másiknak nincs semmi vagyona, akkor nem tudom a követelésemet behajtani .  
 



Ha én ezt előre sejtem, akkor végiggondolandó, hogy indíthatok egy pert, de már előre látom, 
hogy nincs értelme,  
 
Hideg időben a nyaralóba bemegy mint egy makk ász egy hontalan, felgyújtja a nyaralót, 
leég, beperelhetem, de nem tudom behajtani rajta, ha csak nem lesz később vmi. Rovarevő 
versenyen szereplő a TV-ben és vagyonra tesz szert közben.  
 
Lehet, hogy nem egy jó ügyvédi taktika lebeszélni az embereket a perről, de csak ott érdemes 
csinálni ahol van értelme és behajtható a követelés, sokan belerokkannak ilyen ügyekbe, 
vannak ü 
Őrült pereskedők, mondjuk 20 cm-es telek, ami 40 éve úgy van, de Ő csak pereskedik, mert 
neki az jár, de mindig érdemes elgondolkodni, mert a perindítás pénzzel jár, ugye egy jelentős 
tétele a perköltség , az Állam nem adja ingyen a Bíróságokat, tehát illetéket kell fizetni, van 
ilyen illetékmentesség is, de ebbe most nem mennék bele, de általában , mindig a felperesnek 
kell megfinanszíroznia a perköltségeket és a pervesztes fél viseli azokat, mondjuk követelek 
3.000.000 ft-ot, akkor 6 % az illeték és így 180.000 ft-ot nekem kell leperkálnom, induláskor, 
ha elveszítem a pert, nem kapom vissza az illetéket, ha megnyerem a pert, akkor a bíróságot 
kötelezi, hogy fizessen nekem az alperes 3.000.000 Ft-ot + kamatokat, plusz az illetéket . 
 
Pl. ha egy szakértőt ki kell rendelni egy perben, akkor ez a szakértő lesz mondjuk 60 eFt- 
akkor ezt tegyem le , és akkor kirendelik a szakértőt , elkészíti a szakvéleményt, 59.800 Ft-
ból, akkor ebből a letett összegből kifizetik, ha megnyerem akkor megkapom a 3.000.000 Ft-
ot plusz kamatokat, perköltséget + szakértői díjat, de ha reménytelen a per, akkor még nekem 
lesz igen nagy költségem .  
 
 
Milyen trükkös ügyek vannak, közelmúltban volt ilyen ügy, hogy hamisítottak illetékbélyeget 
emberek, ugye pénzt nem egyszerű hamisítani, vízjel, egyéb jelek, de egy bélyeg ennek 
töredékrésze, de ha a pénzt hamisítok és jól sikerül akkor tudok vele fizetni, de az 
illetékbélyegnél nehéz ezzel fizetni, és elég trükkösek voltak, megalakították a Bimm és a 
Bamm Kft.-t, a bimm kft. Beperelte a Bamm kft-t, követeltek sok pénzt és plusz lerótták a 
600 eFt-ot , és van egy olyan szabály, hogy az illetéktörvénynél ha viszonylag gyorsan 
lefolyik a per, akkor még mielőtt a bíró tárgyalást tűzött ki, és visszavonja a felperes a 
keresetet akkor az illeték 90 %-a visszajár a felperesnek, beadták a pert, az illetéket, majd 3 
nap mulva visszavonták a pert, ezért bíró hozott egy megszűntetést a perre vonatkozóan és 
visszautaltak 90 %-ot pénzben a felperesnek, ott bukott le ez a társaság, hogy valami 
jogosítványt is kért és arra is rakott, vagy az ügyintéző filatelista volt, nagy nagyítója volt és 
így indult egy nyomozás és így buktak le, hogy hány ügyben milyen nagy tételű hamisítás 
történt  . 
 
Előbb-utóbb mindenki lebukik . 
 
Van néhány olyan követelés, ahol az Állam ugyan elismeri a követelés jogosultságát, de nem 
nyújt segítséget a követelés behajtásához, ez az állam viszonyulása a szerződésekhez , 
vagyoni követelésekhez,   az egyik amikor az állam elismeri a szerződéseket és segít a 
jogérvényesítésben, a másik amikor elismeri, de nem segít a jogérvényesítésben ,tehát nem 
mehetek bírósághoz, ezek az ún. naturális szerződések , ez egy viszonylag szűk kör, de pl. egy 
kártyaadósság, focimeccsen fogadás, vagy elfogom a másiknak a piros ultiját és járna nekem 
50.000 ft, de ezzel nem mehetek a bírósághoz, bíróság azt fogja mondani, hogy én eltűröm, 



hogy ilyen ügyek vannak, de nem jöhet a feleség másnap, hogy a férj elkártyázta a fizetést, 
tehát ez egy naturális szerződés, 
 
 
 
 
Van még egy terület ahol az állam elismeri a szerződést, de nem nyújt segítséget, ezek az 
elévült követelések, az elévülés általános Ptk.-ban 5 év, Btk.-ban legalább 3- év, de ott van 
egy felső határ is.,  
 
A harmadik csoport amikor az állam nem ismeri el a szerződéseket, és nem is lehet 
bírósághoz fordulni, ezek a semmis, érvénytelen, jogszabályba ütköző szerződések., 
 
 
Az előbb már volt szó róla, hogy milyen bíróságok vannak, milyen szintű bíróság jár el egy 
ügyben, ezt nevezzük hatáskörnek , alapesetben van egy vagyoni ügyem akkor el kell dönteni, 
hogy megyei bíróságon vagy törvényszéknél kell kezdeni, mondjuk tudom, hogy itt, mert 15 
milliót követelek, de melyiknél,mert több van, ilyenkor jön be az illetékesség, amikor az 
azonos illetékességek közül földrajzilag melyik jár el az ügyben . 
 
Nem mindegy nekem, hogy hol pereskedek, Pécsen, Győrben vagy Szabolcsban,  
 
Az általános illetékesség az alperes belföldi lakóhelye !!!!  
 
Akit perelnek !!!!     ,tehát a követelőnek kell futni az adós után !!!  
 
Ha nincs az alperesnek lakóhelye, akkor a tartózkodási helye, ha hontalan akkor egy ilyen 
hely, ha külföldi akkor ahol utoljára lakott, ha ilyen sincsen akkor a felperes lakóhelye, de ha 
ilyen sincsen ,mert a felperes is hajléktalan, akkor nincs is felperes . 
 
 
A jog ismer un. Különös illetékességeket is, ez azt jelenti, hogy bizonyos ügyekben nem az 
általános szabály, hanem valami spéci szabály érvényesül, vannak : - vagylagos 
illetékességek, tehát egy másik helyen is lehet indítani a pert, felperes döntheti el , például: 
 
Ingatlan fekvésének a helye például lehet vagylagos, pl. én bp-i vagyok vettem a Balatonnál 
egy nyaralót, az eladó Szabolcsi, vmi. Vita van, köztünk, 10.000.000 alatt az illetékes 
törvényszék a nyíregyházi, ilyenkor perelhetek Siófokon illetékességi helyem szerint, ott meg 
tudok szállni, ott előnyösebb lesz nekem, adott esetben a bíróságnak is jobb lehet, pl. 
helyszíni szemlét kell tartani, akkor un. Megkeresett bíróság útján megcsinálják a szemlét, de 
ha jobb helyen van akkor gyorsabb megoldani az ügyet, vagy egy ingatlan szakértőt kell 
kirendelni, aki általában egy helyi kell, hogy legyen aki értékeli ott az ingatlanokat, de ilyen 
lehet pl. a gyerektartási ügyeknél , mondjuk az utolsó közös lakóhely is egy ilyen vagylagos 
illetékességi hely, itt megengedi a jog, azt. Hogy a lakóhelyük szerinti bíróság tárgyalja és 
neki kell felutaznia Budapestre, már az alperesnek, vagy például gépkocsi balesetnél, 
helyszínelés, az autó ott maradt, tehát amikor a jog valamilyen okból jó, hogy ezt megadják.  
 
A vagylagos illetékesség mellett a különös illetékesség mellett van még egy fajtája, ezt úgy 
hívjuk, hogy kizárólagos illetékesség, ez azt jelenti, ahogy a név is utal rá, itt csak egy bíróság 
előtt lehet a pert indítani , ennek a legismertebb esete a kikötött bíróság illetékessége, amit a 



felek a szerződésben kikötöttek , akkor csak ott lehet lefolytatni a pert., tehát a felek által 
választott állami bíróság.  
 
Ezen van most egy olyan változás, hogy  
 
Mondjuk pl. a Balaton mellett kölcsönzőm van , és akkor az ottani Balatoni bíróság fogja 
tárgyalni ezt az ügyet, de eléggé elterjedt, hogy a bírók nagyjából azért itt vannak Bp-en, ezért 
vmikor, 2009-ben hoztak egy szabályt, hogy nem lehet kikötött bíróság a PKKB, a Fővárosi 
és a Pest Megyei Bíróság sem !!!!     
 
,mert az egy éven túl húzódó perek 75 %-a itt van, és már nem bírták az ügyeket . 
 
3. rész: 
 
 
Ugye most szóbekerült az ügyvédi jogköre a helyi bíróságoknak, bíróknak, tehát ez eléggé 
költségnövelő dolog, a btk. –ra vonatkozott először, de ezt az Alkotmánybíróság 
alkotmányellenesnek minősítette, de már úgy tudom a ptk.-ra is kiterjesztették, de még nincs 
döntés az ügyben. 
 
Fontos, hogy helyileg hol perelhet valaki, arra van lehetőség, hogy ha a bíróság nem az Ő 
földrajzi területén járjon el akkor megkeresett bíróság útján intézkedik lásd előző példa fent, 
akkor az egyik bíróság megkeresi a másikat, megkéri, hogy vegyen fel bizonyítási eljárást és 
folytassa le az eljárást, van olyan eset amikor a bíróság a saját területén kívül is eljárhat, ha pl. 
egy házat összeomlás fenyeget akkor gyorsításként a bíró utazik le megnézni az épületet, nem 
kezdenek el levelezgetni, de ezt is be kell jelenteni az illetékes bíróságnak.  
 
Kik vesznek részt a peres eljárásban : alapesetben felperes- aki perel, alperes – akit perelnek, 
ennek jelentősége van, alperes ált.-ban védekezik, nem akar fizetni, lehet, hogy engem 
bepereltek, de én viszontkeresettel élek, tehát a kereseti követelésben felperes követel vmit. 
Az alperestől, erre kérem a bíróságot, a kereset = marasztalásra irányul, tehát fizessen nekem 
X összeget, vagy adja ki a vagyontárgyat, vagy gyermektartásnál a gyermekemet követelem, 
adja ki, vagy azt kérem,  hogy a bíróság állapítson meg valamit, vagy ingatlannál az 
elbirtoklás esetén , pl. egy telket 20 éve gondozom, de hiába megyek el a hivatalba, hogy írják 
a nevemre, de ilyenkor mondjuk egy megállapítást kérek, hogy jogviszony keletkezzen, hogy 
megtörtént az elbirtoklás, hogy tanuk bizonyítják, hogy mióta ott vagyok, esetleg vannak 
papírjaim, számláim róla, akkor a bíróság határozatot hoz, hogy az elbirtoklás megtörtént és 
ha ez jogerőre emelkedik akkor ennek alapján kerülhet a nevemre ez az ingatlan.  
 
De lehet, vmi. Gondnoknak számadási kötelezettséget kell megállapítani, de ezeknek a 
többségi pere marasztalásra irányul, a felperesnek itt egy konkrét követelnek kell lennie a 
keresetben, mondjuk kérek 510 eft kártérítést ezért meg ezért, de ugye csak annyit állapíthat 
meg amennyit kértem,  de ugye nem kell minden perben képviselni a feleket, saját magukat is 
védhetik a felperesek, alperesek, korábban ki kellett jelölnie erre valakit, régebben ehhez jogi 
tájékoztatást kellett adnia a bíróságnak, hogy mit követelhet és mit nem, és ezt már eltörölték 
teljes joggal.  
 
Na most ha én nem írom be a kártérítésbe, hogy mondjuk kérek nem vagyoni kártérítést, de a 
bíró megszólal és felhívja a figyelmemet, hogy kérjek ezt is, de a másik fél joggal mondja, 



hogy a fene egye meg, most még rosszabb helyzetbe kerültem, mert a bírónak az a dolga, 
hogy döntsön, nem az, hogy felvilágosítson .  
 
Pártfogó ügyvéd lehet akár saját maga bárki és nem kell hozzá semmilyen jogi feltétel, a bíró 
ma már nem adhat ötletet a feleknek.  
 
 
Kivételes esetekben kötelező a felülvizsgálati kérelemnél igénybe venni jogi képviselőt, 
ilyenkor előírja a jogszabály ,  
 
Most az alkotmánybíróság jogkörét is kiterjesztik, de ott is előírás, hogy csak jogi úton 
ügyvéddel lehet megtámadni, eddig bárki megtámadhatta , most már nem,  
 
Általában ugye eljárhatunk személyesen , vagy lehet képviselőnk is, aki tipikusan megbízás 
alapján jár el , ez azt jelenti, hogy fizetek neki, hogy ebben a perben képviseljen, ha adott 
esetben valakinek nincs meghatalmazott ügyvédje, akkor bizonyos ügyeknél ahol kötelező 
ügyvéd van ,akkor kérhet valakit, vagy btk.-nál kirendelnek egy ügyvédet, mondjuk egy 
fiatalkorú esetén, vagy magyar nyelvet nem ismeri, akkor kötelező képviselet van, vagy nincs 
pénze akkor kirendelnek valakit, ez megkönnyíti a bíróság munkáját is, na most polgári 
perben ha valakinek van ügyvédje, akkor nem kell nekem személyesen eljárnom, kivételesen 
a bíróság kötelezheti a feleket a meghallgatásra, nyilatkozattételre.  
Pl. családügyi perben, a közös megegyezés perben el kell menni egyszer békítő tárgyalásra, 
hogy a bíró meggyőződjön róla, hogy valóban a felek viszonya megromlott a házasságban.  
 
Ha egy ügyvédet megbízok adok neki egy meghatalmazást, hogy eljárjon a perben, ami 
feljogosítja a meghatalmazottat, hogy egy peres ügyben, egy jogi ügyben eljárjon a képviselt 
helyet, a bíróságra nem tartozik ez, ezt nem a bíróságra kell beadom , hanem az ügyvédnek, 
ez lehet egy alkalom vagy egy egész per vitelére . 
 
Kirendelt ügyvédnél a megbízás mindig erősebb mint a kirendelés, előfordul, hogy a kirendelt 
ügyvéddel nincs megelégedve az alperes, ha hoz egy megbízást egy másik ügyvédre 
vonatkozóan akkor ez erősebb mint a kirendelés , de érthető, hogy egy kirendelt ügyvédnek 
egy ilyen ügy sokszor púp a hátára ,  
 
Említettem a peres eljárás résztvevőit, nem kell mindig személyesen megjelenni, de bizonyos 
ügyben kell, van egy két ilyen nyilatkozat amikor kell , pl. házasság, ahol én kell, hogy 
megjelenjek , nem mondhatja a képviselő , hogy holtomiglan, holtodiglan,  
 
A peres résztvevők, felperes- alperes, ugye mindkét oldalon lehetnek többen ,ezt hívjuk 
pertársaságnak , akármelyik oldalon akár mindkettőn többen vannak.  
 
A pertársaságnál is van egyszerű pertársaság, hasonló jogviszonyban, biztosítókkal szemben, 
és van ún. kényszerű pertársaság, amikor a jogvita csak valamennyi fél perben állásával 
dönthető el . 
 
A társasház azért nem, mert minősül jogi személynek, de perjogi alanya van, tehát a közös 
képviselő indíthat egyedül is . 
 
A közös osztatlan tulajdonnál ahol a szomszéddal indul per, ott mindkettőnek egyezően 
perelni kell a szomszédot .  



 
Vagy ilyen lehet egy telekkel kapcsolatban akinek haszonélvezete van, őt is perbe kell hívni, 
 
 
 
A peres eljárásoknál létezhet olyan, hogy perbe hívás, ez azt jelenti, mikor valaki a per 
eldöntése után akarnak perelni valakit és így perbe hívható az illető, pl. én szállítottam árut 
xy-nak, és beperelt kötbérre mert rossz árut szállítottam, igen ám, de az én beszállítom hozott 
nekem rossz alapanyagot amiből én rossz árut csináltam, és így ha engem perelnek én is perbe 
hívom a harmadik felet, vagy biztosítók amikor regresszíven akaják érvényesíteni jogaikat.  
 
 
Lehet olyan, hogy papa követelt x milliót és én vagyok az örökös, papa meghal és ilyenkor 
folytathatom a pert, átvehetem a jogait ha akarom. Jogutódlásnak hivjuk ezt, amikor a perben 
szereplő halála okán történik a folytatás. 
 
 
A polgári perrendtartás a pp, konkrétan a peres eljárásokra vonatkozik, de vannak birósági 
nem peres eljárások is, tehát erre a két részre oszthatjuk.  
A kettő közt a különbség, hogy a peres eljárás mindig keresettel indul , a nem peres eljárások 
kérelemmel, más elnevezéssel is indulhatnak , pl. a fizetési meghagyás,  
A peres eljárásoknál mindig bíróság jár el, az ún. nem peres eljárásoknál esetleg más is pl. a 
közjegyző is eljárhat , pl. nem peres eljárás a csődeljárás, végelszámolási eljárás, fizetési 
meghagyás, holtnak nyilvánítás, felszámolás, értékpapír megszűntetése, jellemzője: hogy a 
bíróság köteles a feleket meghallgatni a peres eljárásoknál, a nem peresnél nem idézik meg a 
felet és papírokból döntenek .  
 
FMH- fizetési meghagyásnál. Ellent lehet mondani és akkor perré alakul a dolog, a peres 
eljárásokban bizonyítást folytatnak, tanuk, szakértő,  
 
Nem peres ügyekben ez a biz.eljárás kimarad, fiz.meghagyás lesz max., a peres eljárásoknál 
bírósági határozatok születnek, nem peres eljárásnál fiz. Meghagyás van, végzés van.,  
 
 
Ítélet egy perben az mindig az eljárás végén van, I. fok végén, fellebbeznek, aztán II. fokon 
újra ítéletet hoznak, az az érdemi döntés, ha egyéb határozatot hoz a bíróság azt hívjuk 
végzésnek .   vannak közbenső, rész ítéletek, végzésből lehet egy ügyben akár 30 is , mert 
helyszíni szemlét, egyebeket , megállapítja a perköltséget, illetéket ezt mind ítéletben hozza.  
 
A PP-ben vannak a peres eljárásoknál, a nem peres eljárásokra külön jogszabályok is vannak, 
csődfelszámolás, hagyatéki eljárás, felszámolás ,de ha nincs külön spéci szabály akkora PP 
kiterjed ezekre is.  
 
 
Ha valakinek egy perben van egy meghatalmazott ügyvédje, akkor a meghatalmazott 
ügyvédnek küldik ki, és ez a szabály.    
 


