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1.) Ismertesse a Magyar Köztársaság bírósági rendszerét! 
2.) Melyek a bírósági úton nem érvényesíthető követelések? 
3.) Mit jelent az elévülés a polgári jogban? 
4.) Mi a különbség a polgári peres és a nemperes eljárások között? 
5.) Milyen nemperes eljárásokat ismer? 
6.) Mit jelent a bíróságok hatásköre és illetékessége? 
7.) Milyen perek tartoznak a megyei bíróság hatáskörébe? 
8.) Sorolja fel a bíróság általános illetékességi okait! 
9.) Nevezzen meg a különös illetékességi okok közül hármat! 
10.) Milyen kizárólagos illetékességi okot ismer? 
11.) Mi a különbség az alperes és a felperes között? 
12.) Mi a pertársaság? 
13.) Ki lehet a polgári eljárásban képviselő? 
14.) Melyek a keresetlevél minimális tartalmi kellékei? 
15.) Mit jelent a viszontkereset? 
16.) Ismertesse a polgári per folyamatát! 
17.) Milyen bizonyítási eszközöket ismer? 
18.) Melyek a tanúzási kötelezettség tartalmi elemei? 
19.) Milyen szankcióval sújthatja a bíróság a kötelezettségét megszegő tanút?  
20.) Mi a különbség az ítélet és a végzés között? 
21.) Ismertesse az ítélet szerkezeti elemeit! 
22.) Ismertesse a kézbesítésre vonatkozó szabályokat! 
23.) Hogyan számítják a polgári jogban a határidőket? 
24.) Mikor és hogyan lehet igazolási kérelmet benyújtani? 
25.) Ismertesse a perköltség fogalmát, és a perköltség viselésére vonatkozó szabályokat! 
26.) Milyen perorvoslatokat ismer? 
27.) Milyen határozatokat hozhat a fellebbezés alapján a másodfokú bíróság? 
28.) Melyek lehetnek a perújítás alapjául szolgáló okok? 
29.) Mi a különbség a csatlakozó fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem között? 
30.) Melyek a kisértékű perek jellemzői? 
31.) Milyen fontosabb eltérések vonatkoznak a kiemelt jelentőségű perekre? 
32.) Milyen különleges pereket ismer? 
33.)     Milyen végrehajtási pereket különböztet meg a Pp.? 



1.) Ismertesse a Magyar Köztársaság bírósági rendszerét! 
 
Az új bírósági szervezet négyszintű: 
 
34.) helyi (városi vagy fővárosi kerületi) bíróság, 2013 január 

1-től ezen bíróságok elnevezése járásbíróságra változik; 
 
35.) törvényszék (korábbi nevén megyei bíróság ide tartozott a 

Fővárosi Bíróság is); 
összesen 20 törvényszék van (19 megye+ a Főváros) 

36.) ítélőtábla (felállításuk a bírósági reform új intézménye) 
Az ítélőtáblák illetékességi területe 2005. január 1-jétől 

a következő: 
a)  Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Fejér, Heves, 

Nógrád és Pest megye, 
b)  Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun és 

Békés megye, 
c)  Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy és Tolna megye, 
d)  Debreceni Ítélőtábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye, 

e)  Győri Ítélőtábla: Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye. 

 
37.) Kúria (korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság). 
 
Első fokon a polgári peres és a büntetőügyekben az általános 
hatáskörű helyi bíróságok, a városi bíróság és a fővárosban a 
kerületi bíróságok ítélkeznek. Az összefoglaló néven helyi 
bíróság nevet viselő 117 bíróságon mintegy 1500 bíró 
bíráskodik. 
A fővárosban korábbi szervezeti összevonások következtében 
nincs minden egyes kerületben külön bírósági épület. 
 

 Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességébe 
tartozik: 
A Budapest V.- X. kerület, a XIII. kerület, a XIV. 
kerület, a XVI. Kerület, és a XVII. kerület. 

 Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességébe 
tartozik: 
Budapest I. kerület, XI. kerület, XII. 
kerület és a XXII. kerület. 

 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 
kerületek: 

 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 
illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 
kerületek: 

 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 
illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 
kerületek: 

 Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 
illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 
kerületek: 

 
A munkaviszonyból és a szövetkezeti tagsági viszony alapján 
létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 
perekben a munkaügyi bíróság jár el első fokon. Munkaügyi 
bíróság a megyékben és a fővárosban működik, mint külön 
bíróság. 
A törvényszék  a Pp. 23. §-ában meghatározott ügyekben első 
fokon jár el. 

Polgári perben ide tartoznak pl. a viszonylag jelentős 
perértékű ügyek, valamint a speciális szakismertet igénylő 
ügyek, többek közt: 

 ha a per tárgyának értéke az tízmillió forintot 
meghaladja), 

 a szerzői jogi és iparjogvédelmi perek; 
 a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata 

iránt indított perek, 
 a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyon 

alapuló perek, 
 a közigazgatási perek, 
 a sajtóhelyreigazítási perek. 

 
Büntető ügyekben pedig a társadalomra kiemelkedően 
veszélyes (súlyos) bűncselekmények (pl. emberölés) esetében 
jár el már első fokon a törvényszék. 
A bíróság ítéletét vitató fél természetesen élhet a jogszabály 
által biztosított rendes és rendkívüli jogorvoslatok 
lehetőségével a magasabb szintű bírói fórumoknál. 
 
Az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az 
egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett tárgyaláson kívül 
bírósági titkár is eljárhat; a bírósági titkár jogosult továbbá 
meghatározott körben bizonyítási eljárás lefolytatására is. A 
bírósági titkár jogi szakvizsgával rendelkező, a bírói 
kinevezését megelőző kötelező gyakorlati idejét töltő 
igazságügyi alkalmazott. 
A bírósági titkárnak - ha törvény ettől eltérően nem 
rendelkezik - önálló aláírási joga van, és megteheti 
mindazokat az intézkedéseket, illetve meghozhatja 
mindazokat a határozatokat, amelyeket a törvény a bíróság 
vagy a tanács elnöke hatáskörébe utal. 
Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási 
joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és felügyelete 
mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat. A bírósági ügyintéző 
felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan tisztviselő, aki - 
hasonlóan a bírósági titkárhoz - önálló hatáskörrel és önálló 
felelősség mellett jogosult a bíró feladatkörében eljárni. 
 
Másodfokon ítélkezik: 
 
a) a helyi bírósághoz (városi bírósághoz, kerületi 

bírósághoz) tartozó ügyekben a törvényszék; 
b) a törvényszékhez tartozó ügyekben az ítélőtábla;  
c) az ítélőtáblához tartozó ügyekben a Kúria. 
 
A Kúria ( 2012. jan 1.  előtt Legfelsőbb Bíróság volt a 
neve) 
 

A Kúria 
a) elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a 

törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen 
előterjesztett jogorvoslatot, 

b) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, 
c) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz, (Ezzel 

biztosítja bíróságok jogalkalmazásának egységét), 
d) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett 

ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok 
ítélkezési gyakorlatát, 



e) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz 
közzé, 

f) dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba 
ütközéséről és megsemmisítéséről, 

g) dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról, és 

h) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben. 
 
A Kúria szervezete: 
 
A kúrián  

 ítélkező,  
 jogegységi,  
 önkormányzati, valamint  
 elvi közzétételi tanácsok,  
 büntető,  
 polgári,  
 közigazgatási-munkaügyi kollégiumok, továbbá  
 bírósági joggyakorlat-elemző csoportok működnek. 

A Kúria – mint a legfelsőbb bírói szerv – elvi irányítást 
gyakorol az összes bíróság működése és ítélkezése felett. A 
jogegység érdekében alkotott jogegységi határozatai 
(irányelvei és elvi döntései) a bíróságok számára kötelezőek, 
de az egyes konkrét ügyek elbírálása mindig az eljáró bíróság 
feladata, az alsóbb szintű bíróság ítélethozatalába a Kúria sem 
szólhat bele! 
 
A törvényszékek keretében működnek a cégbíróságok, 
melyek vezetik a cégek megalakulását és változásait 
tartalmazó cégnyilvántartást, valamint ellátják a cégjegyzékbe 
bejegyzett gazdálkodó szervezetek működésének 
törvényességi felügyeletét. A végelszámolás is a cégbíróságok 
előtt folyik. 
 
A bíróságon az ügyintézői, ügyviteli és egyéb feladatokat a 
bírósági tisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak 
látják el. A bírósági titkár és fogalmazó, valamint a bírósági 
dolgozók a bírósággal igazságügyi szolgálati jogviszonyban 
állnak, amelynek szabályait az igazságügyi alkalmazottak 
szolgálati jogviszonyáról szóló külön törvény állapítja meg. 
Az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az 
egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett tárgyaláson kívül 
bírósági titkár is eljárhat. A bírósági titkárnak - ha törvény 
ettől eltérően nem rendelkezik - önálló aláírási joga van, és 
megteheti mindazokat az intézkedéseket, illetve - az ítélet 
kivételével - meghozhatja mindazokat a határozatokat, 
amelyeket a törvény a bíróság vagy a tanács elnöke 
hatáskörébe utal. A bírósági titkár ideiglenes intézkedésről 
nem hozhat határozatot. 
Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási 
joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és felügyelete 
mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat.  
A helyi és a megyei bíróságok mellett bírósági végrehajtók is 
működnek, akik a jogerős bírósági határozatokban 
pénzfizetésre vagy egyéb magatartásra kötelezett személyeket 
ill. szervezeteket szükség esetén állami kényszer 
alkalmazásával is a teljesítésre szorítják. 
Önálló szervezetként a helyi bíróságok mellett működnek a 
közjegyzők, akik az állampolgárok és a jogi személyek 
részére közokiratot készítenek, okiratot vagy pénzt vehetnek át 
megőrzésre. A közjegyző ezen kívül lefolytat néhány a 
hatáskörébe utalt eljárást (ezek közül legjelentősebb a 
hagyatéki eljárás). 
 
 
 
 
 
 

Az ítélkezés egységének biztosítása 
 
A bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása a Kúria 
feladata. 
Jogegységi eljárásnak van helye, ha 
a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes 

ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi 
kérdésben jogegységi határozat meghozatala szükséges, 

b) a Kúria valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a 
Kúria másik ítélkező tanácsának határozatától. 

A Kúrián három fajta szakágú jogegységi tanács működik 
ezek: 
 büntető,  
 összevont polgári-gazdasági,  
 összevont közigazgatási-munkaügyi jogegységi tanács. 
 
 



2.) Melyek a bírósági úton nem érvényesíthető követelések? 
 
 

A bírósági úton nem érvényesíthető követeléseknek két fő 
csoportja van: 
 
1.) az elévült követelések és bizonyos járadékszerű követelések 
 
Az időmúlásnak, mint jogi ténynek a polgári jogban kétféle 
hatása van: az igényérvényesítés elmulasztása bizonyos idő 
elteltével vagy magát az alanyi jogot szünteti meg (jogvesztő, 
záros határidő), vagy az alanyi jog nem szűnik meg ugyan, de 
állami kényszerrel többé nem érvényesíthető (elévülés). 
Elévülésnél a követelés fennmarad ugyan, de az csak a 
kötelezett önkéntes teljesítésével rendeződhet, az elévült 
követelést bíróság előtt érvényesíteni nem lehet! 
Az ilyen jellegű követelések eredetileg bírói úton is 
érvényesíthetők lettek volna, de a jogosult hosszabb ideig nem 
élt jogával, ezért az időmúlásra tekintettel már nem fűződik 
társadalmi érdek az állami kényszer rendelkezésre 
bocsátásához. Az időszakonként előre teljesítendő 
járadékszerű követelések (tartásdíj, életjáradék, baleseti 
járadék) hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem 
érvényesített részletei bírósági úton többé nem követelhetők. 
 
Ha a jogszabály másként nem rendelkezik a követelések öt év 
alatt évülnek el (ez az általános elévülés idő a polgári jogban). 
 
 Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés 

esedékessé vált; 
 Az elévülés nyugvása meghosszabbítja az elévülési 

határidőt. Ezek szerint, ha a követelést a jogosult 
menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály 
megszűnésétől számított egy éven belül – egyéves vagy 
ennél rövidebb elévülési idő esetében pedig három 
hónapon belül – a követelés akkor is érvényesíthető, ha 
az elévülési idő már eltelt; 

 A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a 
követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá 
megegyezéssel való módosítása, végül a tartozásnak a 
kötelezett részéről való elismerése megszakítja az 
elévülést. Az elévülés megszakadása, illetőleg az 
elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az 
elévülés újból megkezdődik. Ha az elévülést megszakító 
eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az 
elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják 
meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyes követelések esetén a polgári jog az általánosnál 
rövidebb elévülési időket tartalmaz. Bizonyos időszakonként 
előre teljesítendő járadékszerű követelések (tartásdíj, 
életjáradék, baleseti járadék) hat hónapnál régebben lejárt és 
alapos ok nélkül nem érvényesített részletei bírósági úton 
többé nem követelhetők. A főkövetelés elévülésével az attól 
függő mellékkövetelések (pl. kamat) is elévülnek. 
A polgári jogtól eltérően más jogágakban az általános 
elévülési idő is változhat (például a munkajogban három év). 
 
2.) a szűkebb értelemben vett természetes kötelmek 
 
A természetes kötelmek már eredetileg, keletkezésük idején 
sem voltak hatóságilag kikényszeríthetők. Ezeket a kötelmeket 
az állam ugyan érvényesnek ismeri el, de csak „megtűri” az 
ilyen jogügyleteket, tehát bírósági úton nem lehet 
érvényesíteni: 
 
a) a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve, 

ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján 
bonyolítják le; 

b) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy 
adott kölcsönből eredő követeléseket; 

c) azokat a követeléseket, amelyeknek állami szerv útján 
való érvényesítését jogszabály kizárja (pl. a "kocsmai 
hitel"). 

 
 



 
3.) Mit jelent az elévülés a polgári jogban? 

 
Ha a jogszabály másként nem rendelkezik a követelések öt év alatt évülnek el (ez az általános 
elévülés idő a polgári jogban). 
 
 Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált; 
 Az elévülés nyugvása meghosszabbítja az elévülési határidőt. Ezek szerint, ha a 

követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől 
számított egy éven belül – egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében pedig 
három hónapon belül – a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már 
eltelt; 

 A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való 
érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása, végül a tartozásnak a kötelezett 
részéről való elismerése megszakítja az elévülést. Az elévülés megszakadása, illetőleg az 
elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődik. Ha 
az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak 
a végrehajtási cselekmények szakítják meg. 

 
Egyes követelések esetén a polgári jog az általánosnál rövidebb elévülési időket tartalmaz. 
Bizonyos időszakonként előre teljesítendő járadékszerű követelések (tartásdíj, életjáradék, 
baleseti járadék) hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített részletei 
bírósági úton többé nem követelhetők. A főkövetelés elévülésével az attól függő 
mellékkövetelések (pl. kamat) is elévülnek. 
A polgári jogtól eltérően más jogágakban az általános elévülési idő is változhat (például a 
munkajogban három év). 
 



4.) Mi a különbség a polgári peres és a nemperes eljárások között? 
 
Polgári ügyekben (ideértve a családjogot és a munkajogot is) a jogvitákat az erre irányuló 
kérelem esetén bíróságok döntik el.  
A bírósági eljárás szabályainak (polgári eljárás) két formája van: a peres eljárások és a 
nemperes eljárások. A peres eljárás fogalma alatt mindig a polgári pert értjük. Ezzel szemben 
nemperesnek nevezzük mindazokat az eljárásokat, amelyek nem a polgári per szabályai 
szerint bonyolódnak le. 
 
A polgári peres eljárás az elsődleges, a tipikus. A polgári peres eljárás szabályait a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp.) tartalmazza. 
 
A polgári peres eljárás fő jellemzői: 
a) minden esetben bíróság jár el,  
b) a jogvitában két ellenérdekű fél van,  
c) az eljárás keresettel indul,  
d) a bíróság köteles mindkét felet meghallgatni, 
e) a döntést jellemzően bizonyítási eljárás előzi meg,  
f) a bíróság a jogvitát jogerősen (ítélettel), a véglegesség igényével dönti el. 
 
 Ha a felsorolt ismérvek bármelyike hiányzik, az eljárás már nem lehet peres eljárás.  
 
Nemperes mindaz a polgári eljárás, amely nem a polgári per szorosan szabályozott 
formájában bonyolódik le.  
 
A nemperes eljárásban: 
a) A bíróság helyett a közjegyző vagy a bírósági végrehajtó is eljárhat (pl. hagyatéki eljárás 

vagy végrehajtás); 
b) Az ellenérdekű fél hiányozhat (pl. holtnak nyilvánítási vagy az okirat hitelesítése iránti 

eljárásban); 
c) Az eljárás indítvánnyal, kérelemmel vagy más beadvánnyal is megindítható (a 

végrehajtási eljárás megkezdéséhez, pl. végrehajtási lapra van szükség); 
d) Az eljárás nem kontradiktórius (pl. a fizetési meghagyásos eljárásban a bíróság az 

ellenérdekű felet nem hallgatja meg); 
e) A bíróság nem állapítja meg a tényállást vagy nem folytat le bizonyítást (pl. a fizetési 

meghagyás kibocsátásánál); 
f) A bíróság végzéssel határoz vagy kivételesen más, de a végzéshez és nem az ítélethez 

hasonló döntést (pl. végrehajtási záradék) hoz. 
 
 
A nemperes eljárások általában egyszerűbbek, gyorsabbak és kezdeményezésük kevésbé 
költséges, mint a peres eljárásoké. Nemperes eljárás (pl. a fizetési meghagyásos eljárás, a 
cégbírósági eljárás, a hagyatéki eljárás, a felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás 
stb.), az eljárási szabályokat ezekben az ügyben rendszerint külön jogszabály tartalmazza. Ha 
az egyes nemperes eljárásokra vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik a Pp. 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 



5.) Milyen nemperes eljárásokat ismer? 
 

a) A bíróság helyett a közjegyző vagy a bírósági végrehajtó is eljárhat (pl. 
hagyatéki eljárás vagy végrehajtás); 

b) Az ellenérdekű fél hiányozhat (pl. holtnak nyilvánítási vagy az okirat 
hitelesítése iránti eljárásban); 

c) Az eljárás indítvánnyal, kérelemmel vagy más beadvánnyal is megindítható (a 
végrehajtási eljárás megkezdéséhez, pl. végrehajtási lapra van szükség); 

d) Az eljárás nem kontradiktórius (pl. a fizetési meghagyásos eljárásban a bíróság 
az ellenérdekű felet nem hallgatja meg); 

e) A bíróság nem állapítja meg a tényállást vagy nem folytat le bizonyítást (pl. a 
fizetési meghagyás kibocsátásánál); 

f) A bíróság végzéssel határoz vagy kivételesen más, de a végzéshez és nem az 
ítélethez hasonló döntést (pl. végrehajtási záradék) hoz. 

 
Nemperes eljárás (pl. a fizetési meghagyásos eljárás, a cégbírósági eljárás, a hagyatéki 
eljárás, a felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás stb.), az eljárási szabályokat 
ezekben az ügyben rendszerint külön jogszabály tartalmazza. Ha az egyes nemperes 
eljárásokra vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik a Pp. szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 
 



6.) Mit jelent a bíróságok hatásköre és illetékessége? 
 

A tágabb értelemben vett hatáskör bíróság, a közigazgatás és az 
egyéb szervek közötti ügymegosztást jelenti.  

A szűkebb értelemben vett hatáskör alatt az ügyeknek a különböző 
szintű bíróságok közötti megosztását értjük, vagyis azt, hogy egy 
adott jogvita eldöntése a helyi bíróság vagy a törvényszék (megyei 
bíróság) feladatkörébe, hatáskörébe tartozik. 
 
A helyi bíróság (városi, kerületi) hatáskörébe tartoznak mindazok a 
perek, amelyek elbírálását törvény nem utalja a törvényszék 
hatáskörébe. A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a 
munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati 
jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag 
munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból 
származó perek. 
 
A megyei bíróság kivételes hatáskörét a törvény perértéktől 
függetlenül meghatározott pertípusok megjelölésével és vagyonjogi 
perekben perérték meghatározásával szabályozza. 
 
 
A törvényszék hatáskörébe tartoznak például: 

 azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a 
tízmillió forintot meghaladja, kivéve a házassági 
vagyonjogi pert, ha azt a házassági perrel együtt indítják 
meg; 
(korábban ötmillió Ft-os volt ez az értékhatár). A helyi 
bíróságok tehermentesítése, a munkateher átcsoportosítása 
érdekében történt a módosítás, így a vagyonjogi perek 
arányosabban oszlanak meg a helyi és megyei bíróságok 
között), azok a perek, amelyeket a közigazgatási jogkörben 
eljáró személyek által hivatalos eljárásukban okozott károk 
megtérítése iránt indítanak; 

 a szerzői-, a szomszédos jogi perek, valamint az 
iparjogvédelmi perek; 

 a nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási 
szerződéssel kapcsolatos perek; 

 a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének 
megállapítása iránti perek, a cég szervei határozatának 
bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, a cégek és tagjaik 
közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek; 

 a személyhez fűződő jogok megsértése miatt keletkezett 
polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek; 

 a közigazgatási perek (XX. fejezet), a 349. § (5) bekezdésében 
meghatározott perek kivételével; 

 a sajtó-helyreigazítási perek (XXI. fejezet); 
    az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek; 
 a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége 

tárgyában indított perek. 
 
Ha valamelyik pertársra a törvényszéknek van hatásköre, a per a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. 
A felsoroltak közül súlya miatt kiemelendő a tízmillió forintot 
meghaladó perértékű ügyek törvényszéki hatáskörébe utalása. A per 
tárgyának értéke jellemzően az, az összeg, amit a másik peres féltől 
követelnek. Néhány bonyolultabb ügytípusra (pl. tartási követelés, 
bérleti jogviszonyra vonatkozó perek) külön szabályozás az irányadó. 
A perértéket a felperesnek kell a keresetlevélen feltüntetnie. A 
főkövetelés járulékai (kamat, költség stb.) az érték megállapításánál 
figyelmen kívül maradnak. 
A bíróság hatáskörének megállapításánál a per tárgyának értékére a 
keresetlevél beadásának időpontja irányadó. A kereseti követelés 
felemelése esetén a hatáskört a felemelt érték alapján kell 

megállapítani, annak leszállítása ellenben a bíróság hatáskörét nem 
érinti. 
 
Az eljárásjogok fontos alapköve az illetékesség. 
 
A bírósági hatáskör szabályai a tekintetben igazítanak el, hogy melyik 
szintű bíróság, illetve hogy a rendes vagy a különbíróság jár-e el az 
ügyben. A hatásköri szabályok arra nem adnak eligazítást, hogy az 
azonos szintű bíróságok közül melyik jogosult a konkrét ügy 
elintézésére. Erre a kérdésre az illetékességre vonatkozó szabályok 
adnak választ. Az illetékesség tehát az ügyek megosztása az azonos 
hatáskörű bíróságok között. Ezt szolgálja a bíróság illetékességi 
területének meghatározása.  
 
Az illetékesség az ügyek megoszlása az azonos hatáskörű bíróságok 
között; azt határozza meg, hogy konkrétan melyik bíróság előtt 
indítható el az adott jogvita. 
 
A bíróság illetékességének megállapításánál a keresetlevél beadásának 
időpontja irányadó. Ha azonban a per a keresetlevél beadása után 
bekövetkezett valamely változás folytán tartoznék a bíróság 
illetékessége alá, a bíróság illetékességét akkor is meg kell állapítani. A 
bíróság az illetékességének hiányát főszabályként hivatalból veszi 
figyelembe.  
 
Az illetékességi okoknak két fő csoportja van: 
az általános illetékességi okok és 
a különös illetékességi okok (ezek vagylagosak vagy kizárólagosak) 
 
Az általános illetékességi okok 

 
 az alperes belföldi lakóhelye (az a bíróság, amelynek területén 

az alperes lakik, mindazokban a perekben illetékes, amelyekre 
más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs). A 
gyakorlat eljárásjogi szempontból lakóhely alatt a fél által 
szabadon, a tartós ottmaradás szándékával választott helyet érti. 
A bejelentkezési kötelezettség tényéből fakadóan vélelem szól 
amellett, hogy a lakóhelyként nyilvántartott cím és az 
illetékesség szempontjából irányadó lakóhely azonos. Nincs 
azonban az alperes elzárva attól, hogy e vélelmet megdöntse 
annak bizonyításával, hogy a nyilvántartott lakóhelytől eltérő 
hely szolgál az állandó ottmaradására. 

 az alperes tartózkodási helye – belföldi lakóhely hiányában ; 
 az alperes utolsó belföldi lakóhelye – ha az alperes tartózkodási 

helye ismeretlen vagy külföldön van; 
 a felperes lakóhelye – ha az alperesnek belföldön lakóhelye nem 

is volt, vagy nem állapítható meg; 
 a felperes tartózkodási helye – a felperes lakóhelye hiányában.  
 
Ha az alperes állandó munkahelye nem azonos lakóhelyével, a bíróság 
az alperesnek legkésőbb az első tárgyaláson előadott kérelmére a pert a 
munkahely bíróságához teszi át tárgyalás és elbírálás végett. Állandó 
munkahely alatt a rendszeres foglalkoztatással együtt járó, hosszabb 
jövőbeli időtartamra kiterjedő munkavégzés helyét kell érteni. A 
törvényalkotónak az állandó munkahely, mint illetékességi ok 
rendelkezésénél az volt a célja, hogy az alperes a tárgyalási 
kötelezettsége miatt a legkevesebb időt töltse távol a munkahelyétől. A 
több kerületre osztott nagyvárosi viszonyok, a tömegközlekedés 
megoldottsága mellett az e rendelkezéssel elhárítani kívánt 
kellemetlenség fel sem merül, ezért az eltérő kerületben lévő lakó-, 
illetve munkahely tényére hivatkozással az alperest az áttétel 
kérelmének joga nem illeti meg. 
 



A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok (kkt., bt.) elleni perekben az általános illetékességet a jogi 
személy székhelye vagy a jogi személy képviseletére hivatott szerv 
székhelye egyaránt megalapíthatja. Székhelynek – kétség esetében – 
az ügyintézés helyét kell tekinteni. Ha a jogi személy székhelye 
Budapesten van, működési köre azonban Pest megye területére terjed 
ki, a Pest megye területére illetékes bíróság jár el. 
 
A különös illetékességi okok 
 
A vagylagos illetékességi okok fennállta esetén a Pp. felperes 
választására bízza, hogy az általános illetékességű vagy a különös 
illetékességű bíróság előtt indítja meg a pert. A felperes által 
választott vagylagos illetékességi ok kizárja az általános illetékességi 
szabály alkalmazását. 
Ilyen vagylagos illetékességi okot biztosít a tv. többek közt:  

 vagyonjogi perekre az a bíróság is illetékes, amelynek területén 
az alperes huzamosabb tartózkodásra utaló körülmények között 
(pl. mint munkavállaló, tanuló) tartózkodik;  

 azok a perek, melyek az ingatlan tulajdonára, birtokára vagy 
ingatlant terhelő jogra vonatkoznak, avagy ingatlanra vonatkozó 
jogviszonyból erednek, az ingatlan fekvése szerint illetékes 
bíróság előtt is megindíthatók. 

 a kártérítési perek a károkozás vagy a kár bekövetkezésének 
helye szerinti bíróság előtt is megindíthatók; 

 a tartásra, járadékra és más hasonló célú időszakos szolgáltatásra 
kötelezés iránti per az igény érvényesítésére jogosult lakóhelye 
szerint illetékes bíróság előtt is megindítható. (pl. ha a 
gyermektartásdíj fizetésére bírói ítélettel kötelezett 
munkavállalónak a munkáltatója a letiltó határozatnak nem tett 
eleget, akkor az ellene irányuló per a jogosult lakóhelye szerint 
illetékes bíróság előtt is megindítható (PK 137. szám); 

 A gyermek elhelyezésére irányuló pert a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani; 

 a gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött 
ügyletből eredő követelés iránti pert az ügyletkötés vagy a 
teljesítés helyének bírósága előtt is meg lehet indítani; 

 a mellékkötelezettet a főkötelezettel együtt az előtt a bíróság 
előtt is lehet perelni, amely a főkötelezett elleni perre bármilyen 
címen illetékes; 

 a váltóra alapított per a váltó fizetési helyének bírósága előtt is 
megindítható. 

 
A kizárólagos illetékességi ok azt jelenti, hogy a per eldöntésére 
kizárólag egyetlen meghatározott bíróságnak van illetékessége.  
Ha az adott perre valamely bíróság kizárólagos illetékességét törvény 
megállapítja, más illetékességi ok nem vehető figyelembe. 
 
A kizárólagos illetékességi okok közül különösen elterjedt az 
alávetés, a kikötött bíróság kizárólagos illetékessége.  
 
Vagyonjogi ügyek tekintetében a felek a felmerült jogvitájukra vagy a 
meghatározott jogviszonyból eredő jövőbeli jogvitájuk esetére 
kiköthetik valamely bíróság illetékességét (alávetés).  
Az alávetés érvényességéhez a törvény meghatározza azt a pertípust, 
amelyben az alávetés alkalmazható, szabályozza az alávetési 
nyilatkozat alaki és tartalmi követelményeit. 
Az alávetési nyilatkozat érvényes megtételének alaki feltétele az 
írásbeliség. Míg a megelőzően hatályos törvényi szabály minősített 
(közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat) írásbeli alakot 
rendelt, addig a hatályos szabályozás ilyen megszorító rendelkezést 

nem tartalmaz. Az a bíróság, amelynek az illetékességére az alávetés 
vonatkozik, csak belföldi bíróság lehet. A hatásköri szabályok kötelező 
és garanciális jellegéből fakadóan az alávetés csak olyan belföldi 
bíróságra vonatkozhat, amelyik hatáskörrel rendelkezik a jogvita 
elbírálására.  
Hatáskörrel nem rendelkező bíróság illetékességének a felek nem 
vethetik alá magukat. 
A kikötött bíróság a felek eltérő megállapodása hiányában 
kizárólagosan illetékes. 
A kikötés hatálya kiterjed a jogutódokra is. Az alávetéses illetékesség 
korábbi rendelkezései rendelkezései 2009. júniusától megváltoztak, a 
módosítással a bíróságok arányos ügyteher-elosztását és ezzel a 
gyorsabb ítélkezést kívánják elérni. A törvény a jelenleg legnagyobb 
ügyteherrel dolgozó két törvényszék, a Pest Megyei Törvényszék és a 
Fővárosi Törvényszék tekintetében (az éven túli perek 3/4-e e két 
bíróságon koncentrálódik), illetve a helyi szintű bíróságok közül a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság esetében kizárja annak lehetőségét, hogy a 
felek a vagyonjogi ügyeik tekintetében felmerülő jogvitájukra kikössék 
e bíróságok illetékességét. Emellett biztosítja a törvény az alperes 
számára azt a jogot, hogy az általános szerződési feltételek között 
kikötött, számára kedvezőtlen hatással járó illetékesség alapján eljáró 
bíróságtól a per áttételét kérje az általános, illetve a vagylagos 
illetékességgel rendelkező bírósághoz. 
A bíróság illetékességének megállapításánál a keresetlevél beadásának 
időpontja irányadó. Ha azonban a per a keresetlevél beadása után 
bekövetkezett valamely változás folytán tartoznék a bíróság 
illetékessége alá, a bíróság illetékességét akkor is meg kell állapítani. 
A bíróság az illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe. Ha 
azonban az illetékesség nem kizárólagos, az alperes érdemi 
ellenkérelmének előadása után az illetékesség hiánya figyelembe nem 
vehető. Az illetékességnek vagy az illetékesség hiányának 
megállapítására előadott tényállítások valóságát a bíróság csak akkor 
vizsgálja, ha azok a köztudomással vagy a bíróság hivatalos 
tudomásával ellenkeznek, vagy egyébként valószínűtlenek, vagy ha 
azokat az ellenfél vitássá teszi. 

Az eljáró bíróság kijelölése 

2012. január 7.-től a Polgári Perrendtartás módosítása az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének lehetőséget ad, hogy az általános 
illetékességi szabályoktól eltérve, kijelölje az eljáró bíróságot. 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az illetékes bíróság helyett más, 
azonos hatáskörű bíróságot jelöl ki az ügy vagy a bíróságra adott 
időszakban érkezett ügyek meghatározott csoportjának elbírálására, ha a 
bíróság rendkívüli munkaterhe miatt az ügyek ésszerű időn belül való 
elbírálása más módon nem biztosítható, és a kijelölés nem jár a kijelölt 
bíróság aránytalan megterhelésével.  

A bíróság eljárása saját területén kívül 

A bíróság rendszerint csak a saját területén vagy a székhelyén 
teljesítendő bírói cselekményeket foganatosíthatja közvetlenül, és más 
bíróság területén csak akkor járhat el, ha ez a területének határán 
foganatosítandó cselekmény befejezése végett szükséges, továbbá, ha a 
cselekmény közvetlen foganatosítását a sürgősség vagy más fontos 
érdek indokolja. Egyébként a bíróság a területén vagy székhelyén kívül 
teljesítendő bírói cselekményeket megkeresés útján foganatosítja. Ha a 
bíróság saját területén kívül vagy székhelyén kívül jár el, erről azt a 
helyi bíróságot, amelynek területén a cselekményt foganatosítja, előre 
értesíti, és ez a bíróság megkeresésre segédkezni köteles. 



7.) Milyen perek tartoznak a megyei bíróság hatáskörébe? 
 
A törvényszék hatáskörébe tartoznak például: 

 azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a tízmillió forintot meghaladja, 
kivéve a házassági vagyonjogi pert, ha azt a házassági perrel együtt indítják meg; 
(korábban ötmillió Ft-os volt ez az értékhatár). A helyi bíróságok tehermentesítése, a 
munkateher átcsoportosítása érdekében történt a módosítás, így a vagyonjogi perek 
arányosabban oszlanak meg a helyi és megyei bíróságok között), azok a perek, 
amelyeket a közigazgatási jogkörben eljáró személyek által hivatalos eljárásukban 
okozott károk megtérítése iránt indítanak; 

 a szerzői-, a szomszédos jogi perek, valamint az iparjogvédelmi perek; 
 a nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos perek; 
 a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perek, a 

cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, a cégek és tagjaik 
közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek; 

 a személyhez fűződő jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények 
érvényesítése iránt indított perek; 

 a közigazgatási perek (XX. fejezet), a 349. § (5) bekezdésében meghatározott perek 
kivételével; 

 a sajtó-helyreigazítási perek (XXI. fejezet); 
    az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek; 
 a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek. 



8.) Sorolja fel a bíróság általános illetékességi okait! 
 
 az alperes belföldi lakóhelye (az a bíróság, amelynek területén az alperes lakik, 

mindazokban a perekben illetékes, amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége 
megállapítva nincs). A gyakorlat eljárásjogi szempontból lakóhely alatt a fél által 
szabadon, a tartós ottmaradás szándékával választott helyet érti. A bejelentkezési 
kötelezettség tényéből fakadóan vélelem szól amellett, hogy a lakóhelyként 
nyilvántartott cím és az illetékesség szempontjából irányadó lakóhely azonos. Nincs 
azonban az alperes elzárva attól, hogy e vélelmet megdöntse annak bizonyításával, hogy 
a nyilvántartott lakóhelytől eltérő hely szolgál az állandó ottmaradására. 

 az alperes tartózkodási helye – belföldi lakóhely hiányában ; 
 az alperes utolsó belföldi lakóhelye – ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy 

külföldön van; 
 a felperes lakóhelye – ha az alperesnek belföldön lakóhelye nem is volt, vagy nem 

állapítható meg; 
 a felperes tartózkodási helye – a felperes lakóhelye hiányában.  
 
Ha az alperes állandó munkahelye nem azonos lakóhelyével, a bíróság az alperesnek 
legkésőbb az első tárgyaláson előadott kérelmére a pert a munkahely bíróságához teszi át 
tárgyalás és elbírálás végett. Állandó munkahely alatt a rendszeres foglalkoztatással együtt 
járó, hosszabb jövőbeli időtartamra kiterjedő munkavégzés helyét kell érteni. A 
törvényalkotónak az állandó munkahely, mint illetékességi ok rendelkezésénél az volt a célja, 
hogy az alperes a tárgyalási kötelezettsége miatt a legkevesebb időt töltse távol a 
munkahelyétől. A több kerületre osztott nagyvárosi viszonyok, a tömegközlekedés 
megoldottsága mellett az e rendelkezéssel elhárítani kívánt kellemetlenség fel sem merül, 
ezért az eltérő kerületben lévő lakó-, illetve munkahely tényére hivatkozással az alperest az 
áttétel kérelmének joga nem illeti meg. 
 
A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (kkt., bt.) 
elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy székhelye vagy a jogi személy 
képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megalapíthatja. Székhelynek – kétség 
esetében – az ügyintézés helyét kell tekinteni. Ha a jogi személy székhelye Budapesten van, 
működési köre azonban Pest megye területére terjed ki, a Pest megye területére illetékes 
bíróság jár el. 



9.) Nevezzen meg a különös illetékességi okok közül hármat! 
 
A különös illetékességi okok 
 
A vagylagos illetékességi okok fennállta esetén a Pp. felperes választására bízza, hogy az 
általános illetékességű vagy a különös illetékességű bíróság előtt indítja meg a pert. A felperes 
által választott vagylagos illetékességi ok kizárja az általános illetékességi szabály 
alkalmazását. 
 
Ilyen vagylagos illetékességi okot biztosít a tv. többek közt:  

 vagyonjogi perekre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes huzamosabb 
tartózkodásra utaló körülmények között (pl. mint munkavállaló, tanuló) tartózkodik;  

 azok a perek, melyek az ingatlan tulajdonára, birtokára vagy ingatlant terhelő jogra 
vonatkoznak, avagy ingatlanra vonatkozó jogviszonyból erednek, az ingatlan fekvése 
szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatók. 

 a kártérítési perek a károkozás vagy a kár bekövetkezésének helye szerinti bíróság előtt is 
megindíthatók; 

 a tartásra, járadékra és más hasonló célú időszakos szolgáltatásra kötelezés iránti per az 
igény érvényesítésére jogosult lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindítható. (pl. 
ha a gyermektartásdíj fizetésére bírói ítélettel kötelezett munkavállalónak a munkáltatója a 
letiltó határozatnak nem tett eleget, akkor az ellene irányuló per a jogosult lakóhelye 
szerint illetékes bíróság előtt is megindítható (PK 137. szám); 

 A gyermek elhelyezésére irányuló pert a gyermek lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt 
is meg lehet indítani; 

 a gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletből eredő követelés iránti 
pert az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága előtt is meg lehet indítani; 

 a mellékkötelezettet a főkötelezettel együtt az előtt a bíróság előtt is lehet perelni, amely a 
főkötelezett elleni perre bármilyen címen illetékes; 

 a váltóra alapított per a váltó fizetési helyének bírósága előtt is megindítható. 
 



10.) Milyen kizárólagos illetékességi okot ismer? 
 
 
A kizárólagos illetékességi ok azt jelenti, hogy a per eldöntésére kizárólag egyetlen 
meghatározott bíróságnak van illetékessége.  
Ha az adott perre valamely bíróság kizárólagos illetékességét törvény megállapítja, más 
illetékességi ok nem vehető figyelembe. 
 
A kizárólagos illetékességi okok közül különösen elterjedt az alávetés, a kikötött bíróság 
kizárólagos illetékessége.  
Vagyonjogi ügyek tekintetében a felek a felmerült jogvitájukra vagy a meghatározott 
jogviszonyból eredő jövőbeli jogvitájuk esetére kiköthetik valamely bíróság illetékességét 
(alávetés).  
Az alávetés érvényességéhez a törvény meghatározza azt a pertípust, amelyben az alávetés 
alkalmazható, szabályozza az alávetési nyilatkozat alaki és tartalmi követelményeit. 
Az alávetési nyilatkozat érvényes megtételének alaki feltétele az írásbeliség. Míg a 
megelőzően hatályos törvényi szabály minősített (közokirat vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirat) írásbeli alakot rendelt, addig a hatályos szabályozás ilyen megszorító 
rendelkezést nem tartalmaz. Az a bíróság, amelynek az illetékességére az alávetés vonatkozik, 
csak belföldi bíróság lehet. A hatásköri szabályok kötelező és garanciális jellegéből fakadóan 
az alávetés csak olyan belföldi bíróságra vonatkozhat, amelyik hatáskörrel rendelkezik a 
jogvita elbírálására.  
Hatáskörrel nem rendelkező bíróság illetékességének a felek nem vethetik alá magukat. 
A kikötött bíróság a felek eltérő megállapodása hiányában kizárólagosan illetékes. 
A kikötés hatálya kiterjed a jogutódokra is. Az alávetéses illetékesség korábbi rendelkezései 
rendelkezései 2009. júniusától megváltoztak, a módosítással a bíróságok arányos ügyteher-
elosztását és ezzel a gyorsabb ítélkezést kívánják elérni. A törvény a jelenleg legnagyobb 
ügyteherrel dolgozó két törvényszék, a Pest Megyei Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék 
tekintetében (az éven túli perek 3/4-e e két bíróságon koncentrálódik), illetve a helyi szintű 
bíróságok közül a Pesti Központi Kerületi Bíróság esetében kizárja annak lehetőségét, hogy a 
felek a vagyonjogi ügyeik tekintetében felmerülő jogvitájukra kikössék e bíróságok 
illetékességét. Emellett biztosítja a törvény az alperes számára azt a jogot, hogy az általános 
szerződési feltételek között kikötött, számára kedvezőtlen hatással járó illetékesség alapján 
eljáró bíróságtól a per áttételét kérje az általános, illetve a vagylagos illetékességgel 
rendelkező bírósághoz. 
A bíróság illetékességének megállapításánál a keresetlevél beadásának időpontja irányadó. Ha 
azonban a per a keresetlevél beadása után bekövetkezett valamely változás folytán tartoznék a 
bíróság illetékessége alá, a bíróság illetékességét akkor is meg kell állapítani. 
A bíróság az illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe. Ha azonban az illetékesség 
nem kizárólagos, az alperes érdemi ellenkérelmének előadása után az illetékesség hiánya 
figyelembe nem vehető. Az illetékességnek vagy az illetékesség hiányának megállapítására 
előadott tényállítások valóságát a bíróság csak akkor vizsgálja, ha azok a köztudomással vagy 
a bíróság hivatalos tudomásával ellenkeznek, vagy egyébként valószínűtlenek, vagy ha azokat 
az ellenfél vitássá teszi. 



11.) Mi a különbség az alperes és a felperes között? 
 

Minden polgári perhez legalább két fél szükséges, a 
felperes és az alperes.  
 
A felperes az, aki indítja a pert, aki valakivel 
szemben valamilyen követelést támaszt. 
Az alperes az, aki ellen a per indul, akitől felperes 
valamit követel. 
 
A bíróság a polgári ügyek körében felmerült vitát csak 
erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet 
rendszerint a vitában érdekelt fél terjeszthet elő. 
 
A perben fél az lehet (perbeli jogképesség), akit a 
polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és 
kötelezettségek terhelhetnek.  
 
A jogszabály a fél fogalmát nem határozza meg. 
Jogszabályainknak az úgynevezett processzuális fél 
fogalma felel meg. Ennek megfelelően a perben 
felperesi, alperesi pozícióban részt vehet olyan 
személy is, aki a perbevitt jogviszonynak nem alanya. 
Erre példa az ügyész perindítási jogosultsága. Az 
ügyészség elsősorban az ún. vádfunkciót ellátó 
szervezet. Az ügyész polgári eljárásban való 
közreműködése a közérdek érvényesítésére más 
európai országok jogrendszerében is ismert, és az 
történetileg nem idegen a magyar jogrendszertől sem.  
Az ügyész a felek rendelkezési jogának tiszteletben 
tartása mellett keresetet indíthat, ha a jogosult 
jogainak védelmére bármely okból nem képes 
(általános keresetindítási jog). Nem indíthat azonban 
az ügyész ilyen esetben sem keresetet olyan jog iránt, 
amelyet csak jogszabályban meghatározott személy 
vagy szervezet érvényesíthet. Természetes személy 
javára akkor indokolt a keresetindítás, ha személyi 
körülményei vagy más ok miatt az alapvető jogait 
érintő pert maga nem tudja megindítani, vagy 
igényének érvényesítése nagyobb nehézségbe ütközik. 
Az ügyész az eset összes körülményeit és a helyi 
viszonyokat is mérlegelve bírálja el, hogy a 
keresetindítás törvényi feltétele megvan-e. Ha az 
ügyész mástól értesül arról, hogy a jogosult a jogainak 
védelmére bármely okból nem képes, és ebből eredően 
igényét bírósági úton még nem érvényesítette, a 
jogosultat tájékoztatja az igény ügyészi keresettel 
történő érvényesítésének lehetőségéről. Ha a jogosult 

kéri az ügyészi intézkedést, el kell bírálni, hogy az 
ügyészi keresetindításnak a törvényben foglalt feltételei 
fennállnak-e  
 
A perben - amennyiben a magyar bíróság joghatósága, 
az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége 
megállapítható - külföldi fél is szerepelhet. A külföldi 
jogi személy jogképességét a székhelye szerinti hazai 
jog szerint kell vizsgálni. A külföldi állam minden 
esetben jogképes, azonban joghatóság hiányában 
általában magyar bíróság előtt nem perelhető. 
 
A perben, mint fél személyesen vagy meghatalmazottja 
útján az járhat el, akinek a polgári jog szabályai szerint 
teljes cselekvőképessége van, illetőleg, aki a per 
tárgyáról a polgári jog szabályai szerint érvényesen 
rendelkezhetik (perbeli cselekvőképesség). 
 
A perbeli cselekvőképesség általában a perbeli 
jogképességhez igazodik, azzal azonban, hogy 
korlátozott perbeli cselekvőképesség nincs.  
A peres fél vagy teljes perbeli cselekvőképességgel 
rendelkezik, vagy cselekvőképtelen. A cselekvőképtelen 
személyek perbeli cselekményei hatálytalanok, a 
cselekvőképtelen személy a perben csak törvényes 
képviselője útján járhat el.  
A korlátozottan cselekvőképes személynek viszont 
néhány kivételes esetben már lehet perbeli 
cselekvőképessége (pl. személyhez fűződő jogok 
érvényesítése iránti pereknél). 
 
Ha a félnek nincs perbeli cselekvőképessége, valamint 
akkor is, ha a fél jogi személy, nevében törvényes 
képviselője jár el. Törvényes képviselője jár el annak 
nevében is, akinek részére a cselekvőképesség érintése 
nélkül rendelt gondnokot a gyámhatóság, de csak akkor, 
ha személyesen nem lép fel. Törvényes képviselő 
hiányában a fél részére a bíróság az ellenfél kérelmére 
ügygondnokot rendel. A törvényes képviseletre, 
valamint arra, hogy a törvényes képviselőnek 
mennyiben van szüksége a per viteléhez vagy egyes 
perbeli cselekményekhez külön felhatalmazásra, az erre 
vonatkozó külön jogszabályok, illetőleg a jogi személy 
szervezetére vonatkozó rendelkezések irányadók. 
 



12.) Mi a pertársaság? 
 

A perben több felperes, illetőleg több alperes is 
szerepelhet, ezt pertársaságnak nevezik. 
A pertársaság alanyi keresethalmaz, amikor felperesi, 
alperesi, vagy mindkét pozícióban több személy van. 
A pertársaság a felperes keresete, vagy jogszabály 
kötelező rendelkezése folytán jöhet létre. A pertársaság 
már a keresetlevél benyújtásakor létrejöhet, illetve 
létrejöhet a per folyamán is a kereset kiterjesztése, 
illetve felperesi pertársak perbelépése útján. Mindez 
azonban csak az első fokú eljárás során történhet, 
ugyanis a Pp. 247. § tiltó rendelkezése a 
keresetváltoztatást, s így a kereset kiterjesztését is tiltja 
a másodfokú eljárásban. A másodfokú eljárás során is 
keletkezhet azonban pertársaság, mégpedig jogutódlás 
eredményeként. 
 
Több felperes együtt indíthat pert, illetőleg több 
alperes együtt perelhető, ha: 
a) a per tárgya olyan közös jog, illetőleg olyan 

közös kötelezettség, amely csak egységesen 
dönthető el; 

 
Kényszerű, vagy szükségszerű a pertársaság akkor, ha 
a per tárgya csak valamennyi érdekelt perben állásával 
dönthető el. Ilyen esetben a pertársaság hiánya, tehát 
az, hogy a felperes a bíróság felhívása ellenére 
valamennyi felet nem állítja perbe, a keresetlevél 
idézés kibocsátása nélküli elutasítását vonja maga 
után, illetve a per megszüntetését Leggyakoribb esete 
ennek a közös tulajdon megszüntetése iránti perek. 
Ennek megfelelően a közös tulajdon esetén 
valamennyi tulajdonostársnak perben kell állnia. Perbe 
kell vonni az özvegyi jogra, más haszonélvezetre, 
használatra jogosultakat, a bejegyzett tartási és 
életjáradéki jog jogosultját, s ha a jelzálogjog nem az 
egész ingatlant terheli, akkor az ilyen jognak a 
jogosultját is. Ha a tartásra kötelezett keresetének 
ötven százalékát a korábbi bírói ítéleten vagy bírói 
egyezségen alapuló gyermektartási kötelezettségek 
már teljesen kimerítették, újabb gyermektartási 
kötelezettség megállapításánál e rendelkezésre 
tekintettel valamennyi érdekeltnek perben kell állnia. 
Ezt a felpereshez intézett megfelelő felhívással, a 
szükséghez képest pedig az ügyész fellépésével kell 
biztosítani. A kereseti kérelem a többi tartásra 
jogosulttal szemben a javukra megállapított tartásdíj 
összege leszállításának a tűrésére irányul. 

 
A § b) és c) pontjában szabályozott pertársaságot 
egyszerű pertársaságnak nevezzük. 
b) a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból 
erednek; 
Ilyen pertársaság létesíthető, ha nincs szó közös jogról 
vagy kötelezettségről, de a felek jogai, vagy 
kötelezettségei ugyanabból a jogviszonyból erednek. 
 
c) a perbeli követelések hasonló ténybeli és jogi alapból 
erednek, és ugyanannak a bíróságnak az illetékessége 
mindegyik alperessel szemben megállapítható. 
Hasonló a jogi alap, ha valamennyi peres féllel szemben 
támasztott igény ugyanazon a jogszabályon alapszik. A 
ténybeli alap hasonlóságát esetenként külön kell 
vizsgálni. Ha a több kereset elbírálásához egészben vagy 
nagyrészt azonos bizonyítás szükséges, a ténybeli 
hasonlóság fennáll. 
 
A peres felek mellet gyakran megjelenik a perben a 
beavatkozó is.   
Akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a más 
személyek között folyamatban levő per miként dőljön el, 
a perbe – az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig – az azonos érdekű fél pernyertességének 
előmozdítása végett beavatkozhat. A beavatkozást 
írásban vagy a tárgyaláson szóval kell bejelenteni, s a 
beavatkozónak meg kell jelölnie, hogy melyik fél 
pernyertességét kívánja előmozdítani, továbbá, hogy a 
fél pernyertességéhez milyen jogi érdeke fűződik. A 
bíróság a felek meghallgatása után engedélyezi vagy 
elutasítja a beavatkozást.  
Az a fél, aki pervesztessége esetére harmadik személy 
ellen kíván követelést érvényesíteni, vagy harmadik 
személy követelésétől tart, ezt a harmadik személyt az 
első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig perbe hívhatja. Ha a perbehívott a 
perbehívást elfogadja, a perbehívóhoz beavatkozóként 
csatlakozhat. ezt akár írásban, akár a tárgyaláson szóval 
is bejelentheti.  
A perbehívás elfogadása azonban nem jelenti azt, hogy 
ezzel a perbehívott a kötelezettségét a perbehívóval 
szemben elismerné.  
A perbehívó és a perbehívott közötti jogviszony ebben a 
perben nem dönthető el. 



13.) Mi lehet a polgári eljárásban képviselő? 
 

Amennyiben jogszabály egyes perbeli 
cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél 
helyett az általa, illetőleg törvényes képviselője által 
választott meghatalmazott személy is eljárhat. A 
meghatalmazott perbeli cselekvéseinek joghatásai 
közvetlenül a képviselt félre nézve állnak be. Ha a 
félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági 
iratokat a fél helyett a meghatalmazottnak kell 
kézbesíteni. 
 
A képviseleti jog a jogszabály rendelkezése folytán 

alapulhat: 
 törvényi rendelkezésen (pl. állami szerv 

vezetőjének képviseleti joga), 
 alapszabályon, társasági szerződésen (pl. 

alapítvány, gazdálkodó szervezet), 
 államigazgatási vagy bírósági határozaton 

(gondnok – eseti, illetve ügygondnok –, gyám, 
pártfogó ügyvéd), illetve 

 meghatalmazáson. 
  
A bíróság előtti képviseletre adott meghatalmazás az 
anyagi jogi jogosulttól, illetve kötelezettől származó, 
bírósághoz intézett nyilatkozat, amelynek alapján a 
képviselő, a képviselt nevében végezhet perbeli 
cselekményeket. A meghatalmazott eljárásának 
terjedelmét a meghatalmazás szabja meg. Az abban 
jelölt külön kikötés hiányában, a perrendtartás 
vonatkozó előírásai érvényesülnek. A képviselő 
nyilatkozatait, cselekményeit a meghatalmazó 
utasítása, illetve feltehető érdeke szabja meg. Azokat 
a fél nyilatkozataként, illetve eljárásaként kell 
megítélni.  
A képviselő útján való perbeli részvételt jogszabály 
esetenként kizárja, máskor pedig kötelezővé teszi. 
Így csak személyes eljárásra van mód akkor, ha a 
bíróság a felet személyes meghallgatás végett, 
személyes megjelenés kötelezettségével idézte.  
A Legfelsőbb Bíróság előtt a fellebbező, vagy 
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél kizárólag jogi 
képviselővel járhat el. A cég bejegyzésére irányuló, 
illetve valamely bejegyzés alapjául szolgáló adat, jog 
vagy tény megváltozásának bejegyzése iránti 
eljárásban is kötelező a jogi képviselet. 
A perrendtartás nem tartalmaz rendelkezést a 
képviselők számát illetően. Ekként a fél (beavatkozó) 
a bírósági eljárás tartama alatt egyidejűleg is több 

meghatalmazott közreműködésére tarthat igényt. A 
fenti jogosultság nem vezethet az eljárás indokolatlan 
elhúzódásához, és nem nehezítheti a követelés 
(kérelem) elbírálását. Ezért mondja ki a törvény, hogy 
a több képviselő közül az egyes percselekményeknél 
csak egyikük járhat el. Azt, hogy a jogszabály keretei 
között az eljárás során az adott percselekményt a több 
meghatalmazott közül melyik és, hogyan végezze, a 
meghatalmazó is meghatározhatja. 
Az állami szerv ügyintézője, csak a jogszabályon 
alapuló képviseleti jogkört gyakorló meghatalmazása 
alapján és csak a szervezet tevékenységével 
kapcsolatos ügyekben járhat el. A képviseleti 
jogosultság megítélésénél nincs jelentősége annak, 
hogy az alkalmazott határozott vagy határozatlan 
időre szóló jogviszonyban tevékenykedik-e, annak 
azonban az eljárás befejezéséig mindenképp fenn kell 
állnia. 
A gazdálkodó szervezetet az alkalmazott a törvényes 
képviseletre jogosulttól (pl. kft. ügyvezetője, rt. 
igazgatósága) származó meghatalmazással, és csak a 
munkáltató gazdasági tevékenységével összefüggő 
ügyben képviselheti. A gazdálkodó szervezet 
jogtanácsosának (jogi előadójának) képviseleti joga 
azonban kiterjed az olyan jogvitákra is, amelyekben 
külön jogszabályi rendelkezés alapján jogosult eljárni. 
Nem lehet meghatalmazott: 
a) aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; 
b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott; 
c) akit a bíróság jogerősen gondnokság alá 

helyezett. 
A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy 
jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás 
esetében a meghatalmazott köteles eredeti 
meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát 
első jelentkezése alkalmával az iratokhoz csatolás 
végett a bíróságnak bemutatni. 
Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A 
meghatalmazást a képviselő az első jelentkezése 
alkalmával köteles csatolni az iratokhoz.  
A meghatalmazás akár a per vitelére, akár egyes 
perbeli cselekményekre szólhat. 
A képviseleti jogot a képviselő csak személyesen 
gyakorolhatja. Ha a meghatalmazott hozzátartozó, 
pertárs vagy annak törvényes képviselője, kizárólag 
egyéni ügyvédnek vagy ügyvédi irodának adhat a 
helyettesítésre meghatalmazást. 



Ügyvédi képviselet esetén a helyettesítés - a megbízót 
megillető kizárási jog fenntartásával - megengedett. A 
kirendelt (védő, pártfogó ügyvéd, eseti gondnok, 
ügygondnok) ügyvéd akadályoztatása esetén a 
helyettesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy az az 
eljárást ne akadályozza, illetve a terhelt (képviselt fél) 
érdekét ne sértse.  
A helyettes jogköre az eredeti meghatalmazottéval 
azonos. A helyettesítés miatt a képviseltet hátrány 
nem érheti, s az nem vezethet az eljárás indokolatlan 
elhúzódásához sem. 
 
A helyettesítés az eredeti képviseleti jogviszonyt nem 
érinti. A bíróságnak tehát továbbra is az eredeti 
képviselő kezéhez kell megküldenie az idézést, illetve 
az egyéb határozatokat. 
 
A jogi személyiséggel rendelkező szervezeteknek a 
perrendtartás lehetőséget ad arra, hogy képviseletüket 
általános meghatalmazás útján biztosítsák. Ennek 
alapján a meghatalmazott a meghatalmazó minden 
ügyében külön (eseti) meghatalmazás nélkül is 
eljárhat azon a bíróságon, ahol az általános 
meghatalmazás bemutatása és nyilvántartásba vétele 
megtörtént. 
A bejelentett általános meghatalmazásról a bíróságok 
polgári kezelőirodái bekötött, lapszámozással ellátott, 
hitelesített névjegyzéket vezetnek, s abba bejegyzik a 
visszavonás tényét is. A jegyzék nyilvános, arról 
bárki felvilágosítást kérhet. 
A nyilvántartásba vétel után a képviselő a 
meghatalmazás tényét és jogszerűségét a 
nyilvántartási szám bejelentésével igazolhatja. Az 
általános meghatalmazás - szemben az egyéb 
meghatalmazással - illetékköteles. 
 

A képviseleti jog megszűnik, ha az annak alapját 
képező jogviszonyban e jogosultságra kiterjedő 
változás áll be (pl. az alkalmazott munkaviszonya 
megszűnik). A meghatalmazás alapján ellátott 
képviselet akkor is megszűnik, ha azt visszavonták, 
felmondták vagy a meghatalmazó, illetve 
meghatalmazott elhalálozott. 
 

A Kúria, és az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi 
képviselet kötelező („ügyvédkényszer van”). A 
hatályos szabály a jogi képviseletet a Kúria előtt folyó 
másodfokú és felülvizsgálati eljárásra is kötelezően 
előírja, mégpedig a fellebbezést, felülvizsgálati 
kérelmet, csatlakozó fellebbezést, csatlakozó 
felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél számára.  
Ugyancsak kötelező már a jogi képviselet a megyei 
bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó, a jogi személy 
cégek egymás közötti pereiben a jogi személy cég 
számára a per minden szakaszában (a perorvoslati 
eljárás során is). 
A kötelező jogi képviselet esetén a jogi képviselő 
közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye 
és nyilatkozata főszabály szerint hatálytalan. 
Nem hatálytalan az a kérelem, amely egyidejűleg kéri 
a költségmentesség engedélyezését. Ugyancsak 
hatályos a jognyilatkozat, ha a kérelmet a bíróság 
egyéb okból, hivatalból köteles elutasítani. 
A törvény egyértelmű rendelkezéséből következően 
az eljárást kezdeményező fél ellenfelére a kötelező 
képviselet szabálya nem vonatkozik. 
A jogi képviselőként eljárni kívánó személy jogi 
szakvizsgával kell, hogy rendelkezzen. A törvény 
szerint a jogi szakvizsgával rendelkező jogászok a 
saját ügyükben is eljárhatnak.  
 
Ha a cselekvőképtelen félnek vagy a jogi személynek 
törvényes képviselője, illetőleg az ismeretlen helyen 
tartózkodó félnek meghatalmazottja nincs, a bíróság a 
fél részére ügygondnokot rendel. Az ügygondnokra - 
amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a 
per vitelére meghatalmazott jogállását szabályozó 
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy az ügygondnok a bíróság külön felhatalmazása 
nélkül a peres pénzt vagy dolgot nem veheti át, 
továbbá egyezséget csak akkor köthet, s a vitás jogot 
csak akkor ismerheti el, illetőleg arról csak akkor 
mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt felet 
nyilvánvaló károsodástól óvja meg. A törvény az 
ügygondnok-rendelés kötelezettségének, illetve 
lehetőségének kimondásával biztosítja az eljárás 
megindítását, lefolytatását, valamint a megfelelő 
képviseletet minden olyan esetben, amikor a fél 
perbeli részvételének személyesen vagy a megkívánt 
képviselet útján elháríthatatlan akadálya van. 

 
 



14) Melyek a keresetlevél minimális tartalmi kellékei? 
 
Polgári ügyekben a bíróság a jogvitát – ritka kivételtől eltekintve – csak erre irányuló kérelem esetén bírálhatja el. A 
pert a felperesnek keresetlevéllel kell megindítania. A keresetet a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz kell benyújtani. A keresetnek az előírt tartalmi követelmények szerint a bíróság döntésére irányuló 
határozott kérelmet kell tartalmaznia.  
 
 
A keresetlevélben fel kell tüntetni: 
a) az eljáró bíróságot; 
b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; 
d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 
e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem); 
f) a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt-e folyamatban. 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felperes 
bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapításához, valamint, 
amely a hivatalból figyelembe veendő egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, kivéve, ha az adatokat 
személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell. 
Kötelező jogi képviselet esetében a keresetlevélhez csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását, illetve a 
képviseleti jogot igazolni kell. 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

 ha a bíróság a keresetet hiányosnak tartja, hiánypótlás végett visszaküldi a felperesnek;  
 meghatározott esetekben pedig, idézés kibocsátása nélkül elutasítja (pl. az ügyben magyar bíróságnak nincs 

joghatósága);  
 a bíróság ellenőrzi, hogy a kereset alkalmas-e a tárgyalás lefolytatására, ha igen, akkor tárgyalást tűz ki, és 

arra a feleket a kereset másolatának kézbesítésével megidézi. 
 



15.) Mit jelent a viszontkereset? 
 
Az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig az alperes a felperes ellen viszontkeresetet indíthat, 
ha az ekként érvényesíteni kívánt jog a felperes keresetével azonos vagy azzal összefüggő jogviszonyból ered, vagy 
ha a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas. A 
bíróság érdemi tárgyalás nélkül végzéssel elutasíthatja a viszontkeresetet, ha nyilvánvaló, hogy a fél azt azért 
terjesztette elő késedelmesen, hogy a per befejezését hátráltassa. 
A viszontkereset az alperes keresete a vele szemben indított perben, melynek a keresettől független, önálló léte van. 
Ebből következően arra, a keresetre vonatkozó eljárásjogi szabályok megfelelően irányadóak és arról a bíróságnak 
akkor is döntenie kell, ha a keresetet vonatkozásában a pert megszüntette. 



16.) Ismertesse a polgári per folyamatát! 
 
A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül intézkedik a 
tárgyalási határnap kitűzéséről, mely határnapra a feleket megidézi. A tárgyalás időpontjának kitűzésekor a 
bíróságnak figyelembe kell vennie a tárgyalási időköz törvényi határidejének biztosítását is. 
 az első tárgyalásra a keresetlevél beérkezésétől számított 4 hónapon belül sor kell, hogy kerüljön;  
 ha a bíróság a keresetlevelet hiánypótlásra adta vissza, vagy előkészítő intézkedést tett (Pp. 124. §), a hiány 

pótlásának megtörténtétől, illetve az intézkedés megtételétől számít a határidő, de ilyenkor sem tűzhető ki az 
első tárgyalás olyan időpontra, amely a keresetlevél beérkezésétől számított 9 hónapot meghaladó időpontra 
esik. 

 a folytatólagos tárgyalást a bíróságnak az elhalasztott tárgyalástól számított négy hónapon belüli határnapra 
kell kitűzni 

 a másodfokú eljárásban pedig a tárgyalást az iratok beérkezésétől számított 4 hónapon belüli időpont 
meghatározásával kell kitűzni 

 
A tárgyalási időköz - a külön nevesített pertípusok kivételével - 15 nap. 8 napos törvényi tárgyalási időköz 
érvényesül a munkaviszonyból származó, a gyermek tartására, az apaság megállapítására, és a gazdasági társaság 
tagjának kizárására irányuló perekben. Váltóperben a tárgyalási időköz 3 nap. 
 
A tárgyalás elmulasztásának súlyos következményei lehetnek.  
 Ha felperes mulasztja el az első tárgyalást - és előzőleg nem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is 

tartsa meg - alperes kérelmére a bíróság a pert megszünteti. 
 Ha az első tárgyalást az alperes mulasztja el, és írásbeli védekezést nem terjesztett elő, a bíróság a felperes 

kérelmére az alperest az idézéssel közölt kereseti kérelemnek megfelelően bírósági meghagyással kötelezi, 
egyben marasztalja a felperes költségeiben. A bírósági meghagyás rendes perorvoslata az ellenmondás, annak 
benyújtására bármelyik peres fél jogosult. Az ellentmondást, a bírósági meghagyás kézbesítéstől számított 15 
nap alatt lehet benyújtani. 

 
A bírósági tárgyalás a számbavétellel kezdődik. A tárgyalást az elnök vezeti. A törvény keretei között az elnök 
szabja meg azoknak a cselekményeknek a sorrendjét, amelyeket a tárgyaláson teljesíteni kell. A felekhez, valamint 
az elnök által kihallgatott más személyekhez kérdéseket a bíróság tagjain kívül a felek és képviselőik is intézhetnek. 
 
A bíróság elnöke:  
 megnyitja a tárgyalást;   
 megállapítja, hogy a felek, a tanúk, a megidézett szakértők megjelentek-e; 
 megvizsgálja a képviselőként megjelent személyek meghatalmazását. 
 
Ezt követően az elnök ismerteti a keresetlevelet és az alperes ellenkérelmét. Felperes kereseti kérelmét 
időszerűsítheti, hiszen a perindítás óta esetleg hosszabb idő telt el, s megváltozhattak a körülmények. Ha a bíróság a 
pert nem szünteti meg, a jogvitát érdemben tárgyalja.    



17.) Milyen bizonyítási eszközöket ismer? 
 
A bizonyítási eljárást a bíróság az érdemi tárgyalás folyamán folytatja le.  
 
A polgári perben a szabad bizonyítási rendszer érvényesül. A tényállás megállapítása érdekében a bíróság dönt a 
bizonyítás módjáról és a bizonyítási eszközök - így tanú, szakértő, okirati bizonyítás stb. - alkalmazásáról. 
 
A közvetlenség elvének megfelelően a bizonyítást rendszerint a perbíróság a felek jelenlétében a tárgyaláson 
folytatja le, mert döntését az általa közvetlenül észlelt tények és bizonyítékok alapján hozhatja meg. A törvény 
azonban lehetővé teszi az általános szabálytól eltérő módon lefolytatott bizonyítást is, feltéve, hogy azt célszerűségi 
szempontok (költségkímélés, akadályoztatás, gyorsaság) indokolják. Így pl. a bizonyítást a perbíróság helyett a 
megkeresett bíróság is lefolytathatja  
A szabad bizonyítási rendszerben a bíróság bármely, a bizonyítandó tény észlelésére alkalmas bizonyítási eszközt 
(pl. videofelvétel) felhasználhat, de nem hallgathatja ki tanúként, aki tanúvallomásra képtelen, vagy akit a 
titoktartási kötelezettség terhel. A bíróság szabadon értékelhet bármely bizonyítékot.  
Nem vehető bizonyítékként figyelembe - az eljárási szabályok megsértésével - a titoktartási kötelezettség ellenére 
kihallgatott, valamint a mentességre való alapos hivatkozása ellenére vallomástételre kötelezett tanú vallomása. 
A bizonyítási eszközök közül a bíróság csak a szakértő, illetve a tolmács alkalmazására köteles a törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén. Tolmácsot kell kirendelni, ha a bíróságnak a meghallgatandó személy 
által használt nyelvben nincs kellő jártassága. 
A vélelmek és egyes törvényi rendelkezések - pl. közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat bizonyító ereje - az 
ellenbizonyítás lehetőségének biztosításával - megkönnyítik az érdemi döntés meghozatalát. 
A fegyveregyenlőség elve (equality of arms) a bíróság kötelességévé teszi, hogy a felek minden, az eljárás során 
előterjesztett kérelmet, jognyilatkozatot, valamint a bírósághoz benyújtott okiratot megismerhessenek, és azokra - a 
törvényben előírt határidőn belül - nyilatkozhassanak.  
A fegyveregyenlőség elvének megfelelően, a bíróság az adott esetben titkosított okiratokba való betekintés 
lehetőségét sem tagadhatja meg az ellenérdekű féltől. 
A bizonyítási kötelezettség (a bizonyítási teher) azt jelenti, hogy főszabály szerint a per eldöntéséhez szükséges 
tényeket annak kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. A bíróság 
bizonyítást hivatalból akkor rendelhet el, ha azt a törvény megengedi. A bíróság a bizonyítást elrendelő 
határozatához nincs kötve; elrendelheti a bizonyítás kiegészítését vagy megismétlését, úgyszintén a már korábban 
elrendelt bizonyítás mellőzését is. 
A leggyakrabban használt bizonyítási eszközök a következők: 
  
 a felek előadása; 
 a tanúvallomások; 



18.) Melyek a tanúzási kötelezettség tartalmi elemei? 
 
A tanú, mint bizonyítási eszköz fogalomnak két fontos eleme van: 
 Senki nem lehet tanú a saját perében; 
 A tanú vallomásában az általa közvetlenül észlelt vagy hallomásra alapított múltbeli tényekről ad számot (szemben a szakértői 

bizonyítással, mely szakmai tapasztalati tételekre épül).  
A felek és a per egyéb résztvevői (ügyész, beavatkozó) a bizonyítandó tények megjelölésével és a tanú idézésre alkalmas megnevezésével 
(elegendő a név és a lakcím) indítványozhatják a tanúkihallgatást.  
Ha a fél csak a tanúk nevét és címét jelenti be, a félhez intézett kérdésekkel a bíróságnak kell tisztáznia, hogy egyes tanúkkal milyen 
tényeket kíván bizonyítani. Tanúként kell kihallgatni a perben a fél anyagi jogi és perbeli jogelődjét, a volt pertársat, a beavatkozót, az 
engedményezőt, apasági és származás-megállapítási perben az anyát ha félként nem áll perben, valamint a törvényes és a meghatalmazott 
képviselőt. A fél a tanút előzetes bejelentés nélkül is előállíthatja a tárgyalásra. Ebben az esetben a tárgyaláson köteles megjelölni a tanúval 
bizonyítani kívánt tényeket. A bíróság megfelelő határidő biztosításával felhívhatja a feleket arra is, hogy tanút állítsanak elő. Ha a fél a 
tanú előállítását nem vállalja, vagy a tanú a fél felhívására nem hajlandó megjelenni, a bíróság köteles a tanút megidézni. 
Tanúzási kötelezettség terhel mindenkit - a külföldi állampolgárt is -, aki az ország területén tartózkodik. A külföldön tartózkodó magyar 
állampolgár nem kötelezhető a perbíróság előtt tanúzásra. Kihallgatására akkor van lehetőség, ha Magyarországon tartózkodik, egyébként 
megkeresés útján - a külföldön fennálló tanúzási kötelezettsége alapján - a külföldi bíróság előtt hallgatható ki. A tanúzási kötelezettség 
alól mentesek a diplomáciai mentességet élvezők.  
A tanúzási kötelezettség tartalmi elemei:  

 a bíróság előtti megjelenési,  
 vallomástételi és  
 okirat-felmutatási kötelezettség.  

A tanúzási kötelezettség alóli kivételeket a törvény szabályozza. 
 
Azt, akitől testi vagy szellemi fogyatkozása miatt helyes vallomás nem várható, tanúként kihallgatni nem lehet. 
Államtitokra, szolgálati vagy üzleti (üzemi) titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség tanúvallomást kizáró ok. A tanú ilyen kérdésekre 
felmentés hiányában az alapul szolgáló jogviszony megszűnése után sem hallgatható ki. 
Azt, hogy a titoktartás alól való felmentésre az egyes esetekben mely hatóság vagy szerv illetékes, a Kormány rendelettel határozza meg. 
Azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést kérik, a felmentésre irányuló megkeresésben meg kell jelölni. 
A kizáró ok ellenére kihallgatott tanú vallomása bizonyítékként figyelembe nem vehető. 
A tanúvallomást főszabályként megtagadhatja: 
a) a felek bármelyikének a tv.-ben megjelölt hozzátartozója; 
b) az, aki a tanúvallomás folytán magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben; 
c) az ügyvéd, az orvos és más olyan személy, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással titoktartási kötelességét 

sértené meg, kivéve, ha az érdekelt e kötelesség alól felmentette; 
d) a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő. 
A bíróság köteles figyelmeztetni a tanút kihallgatása előtt a hozzátartozói kapcsolaton és a magántitok-tartási kötelezettségen alapuló 
mentességi jogra. A figyelmeztetés megtörténtét és tanú válaszát a tárgyalási jegyzőkönyvbe kell foglalni.  
A tanúvallomás bizonyítékként nem értékelhető, ha a bíróság nem figyelmeztette a tanút mentességi jogára, illetve a mentességre való 
alapos hivatkozása ellenére vallomástételre kötelezte. 
A tanút az elnök hallgatja ki. A bíróság többi tagja is jogosult a tanúhoz kérdéseket intézni. Kérdéseket a felek indítványozhatnak. Az 
elnök a feleknek kérelmükre megengedheti, hogy a tanúhoz közvetlenül is intézhessenek kérdéseket. A fél részéről indítványozott vagy a 
tanúhoz közvetlenül intézett kérdés megengedhetősége felől az elnök határoz. 
Ha a tanú vallomása más tanúnak vagy a személyesen meghallgatott félnek előadásával ellentétben áll, az ellentét tisztázását szükség 
esetében szembesítéssel kell megkísérelni. 
Ez azonban csak akkor indokolt, ha a körülményekből feltehető, hogy a szembesítés eredményre fog vezetni. A tanú kihallgatását követően 
a tárgyaláson és a bizonyítási eljáráson jelen lehet. Ezért a szembesítésre akkor is sor kerülhet, ha a tanú a vele szembesítendő fél vagy 
tanú meghallgatása, illetve kihallgatása alatt jelen volt. Ha a tanú a bíróság engedélyével már eltávozott, szembesítés céljából ismét 
megidézhető. 
Eskünek a perben helye nincs. A formális eskü - a fél személyes előadásának, a tanú és a szakértő vallomásának megerősítése - ellentétes a 
szabad bizonyítás alapelvével. Az eskü kizártságát indokolja, hogy a bíróság a fél előadásait szabadon mérlegelheti, míg a tanúvallomás és 
a szakértői vélemény önmagában alkalmas bizonyíték a tényállás felderítésére. 
A tanúnak igénye van a megjelenésével szükségképpen felmerült költségek megtérítésére. Erre a tanút kihallgatásának befejezése után 
figyelmeztetni kell. 
A tanúdíj a tanúzási kötelezettség teljesítésével szükségképpen felmerülő költség, melyet, a tanúkihallgatást foganatosító bíróság az erre 
irányuló tájékoztatás után, a tanú kérelmére állapít meg. A tanúk díjazására vonatkozó részletes szabályokat a többször módosított 1/1969. 
(I. 8.) IM rendelet tartalmazza. 
A megállapított tanúdíjat a kihallgatást foganatosító bíróság az annak fedezésére letett összegből nyomban kiutalja; ha a bíróság előzetes 
letételt nem rendel el, vagy a letett összeg nem elegendő, a megállapított tanúdíj előlegezésére a felet kell kötelezni. A tanúdíj 
megállapítása tárgyában hozott határozat ellen a tanú és a felek külön fellebbezéssel élhetnek; a fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 
Ha a tanút más községből idézték meg, a bíróság az útiköltséget a tanú részére előlegként is kiutalhatja. 
A tanút megjelenési, vallomástételi és okirat-felmutatási kötelezettség terheli.  



19.) Milyen szankcióval sújthatja a bíróság a kötelezettségét megszegő tanút? 
 
 
A kötelezettségét a törvényben meghatározott módon megszegő tanút a bíróság 

 az okozott költségek megtérítésére kötelezi, és 
 pénzbírsággal sújthatja s egyúttal  
 elrendelheti a meg nem jelent (eltávozott) tanú vagy szakértő elővezetését is. 

 
A meg nem jelenés miatt két együttes feltétel fennállása - szabályszerű idézés és alapos ok nélküli előzetes 
kimentés hiánya - esetén szabható ki a pénzbírság. A bíróság az alapos ok fennállásáról a körülményeket 
mérlegelve, belátása szerint határoz. 
A vallomástételi kötelezettség megszegése miatt a tanú két esetben sújtható pénzbírsággal, ha 
- a vallomástételt a megtagadás okának közlése nélkül, a jogkövetkezményekre történt figyelmeztetés után tagadja 
meg, 
- a következményekre való figyelmeztetés után annak ellenére tagadja meg a vallomástételt, hogy jogerős bírói 
határozat vallomásra kötelezte. 
Ha tehát a tanú a törvényben meghatározott vallomást kizáró, vagy megtagadásra alapot adó okra hivatkozik, 
kizárólag vallomásra kötelező jogerős határozat alapján köteles a vallomástételre. 
 



20.) Mi a különbség az ítélet és a végzés között? 
 

 
A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben – beleértve a per megszüntetését is 
– végzéssel határoz. A bíróság ítéletét „A Magyar Köztársaság nevében” hozza. 
 
 
Az ítélet tehát az a bírósági határozat, amely érdemben dönt felperes kereseti kérelméről. 
 
Az írásba foglalt ítélet öt szerkezeti részre tagolható. 
1. fejrész 
2. rendelkező rész 
3. fellebbezési záradék 
4. indokolás 
5. záró rész. 
 
 



21.) Ismertesse az ítélet szerkezeti elemeit! 
 
A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben – beleértve a per megszüntetését is – 
végzéssel határoz. A bíróság ítéletét „A Magyar Köztársaság nevében” hozza. 
 
Az ítélet tehát az a bírósági határozat, amely érdemben dönt felperes kereseti kérelméről. 
 
Az írásba foglalt ítélet öt szerkezeti részre tagolható. 
1. fejrész 
2. rendelkező rész 
3. fellebbezési záradék 
4. indokolás 
5. záró rész. 

 
A fejrész tartalmazza az ügyszámot, mely az ügycsoport betűjeléből, a lajstromszámból, és az ügyirat érkezésének évéből áll. 
A bíróságnak az ügyben hozott határozatain (jegyzőkönyvein) az ügyszám mellett annak sorszámát is fel kell tüntetnie.  
A bíróságnak a fejrészben a felekre vonatkozó szabályok szerint fel kell tüntetnie a perben résztvevő más személyeket is, 
mégpedig a részvételi minőségük megjelölésével (beavatkozó, perbehívott, fellépő ügyész stb.). 
A per tárgyának megjelölése azonos a keresettel érvényesített követelés jogcímével vagy az érvényesített joggal.  

 
A rendelkező rész a bíróság döntését tartalmazza. A bíróságnak gondosan, körültekintően és szabatosan kell megfogalmaznia 
az érdemi döntését annak érdekében, hogy az a felek számára egyértelmű legyen, és a későbbi végrehajtás során se okozzon 
problémákat. 
 
A fellebbezésre vonatkozó tájékoztatás az ún. fellebbezési záradék. 
A fellebbezési záradékot a bíróságnak valamennyi tartalmi elemre kiterjedően, és az arra irányadó külön szabályok szerint kell 
megfogalmaznia. Ha a fellebbezés jogáról ad téves tájékoztatást a bíróság (a törvény által kizárt esetben fellebbezést engedő, 
illetve fellebbezhető határozat esetén az e jogot kizáró tartalommal rendelkezik), a törvényi szabályok érvényesülnek. Ha 
azonban a jogorvoslat határidejéről, vagy annak kezdő napjáról rendelkezik tévesen a bíróság, az ennek megfelelő fellebbezés 
hivatalbóli elutasítására nem kerülhet sor. 
 
Az indokolásnak teljes körűnek kell lenni, kivéve, ha a törvény az ettől való eltérésre lehetőséget ad. Ez utóbbi eseteket a 
gyakorlat az ún. rövidített ítéletre vonatkozó szabályként nevesíti. 
Az általános szabályok szerint az ítélet írásba foglalt indokolásnak vannak kötelező és eshetőleges részei. Kötelező elemek: a 
tényállás megállapítása, az ún. jogi indokolás és a bizonyítékok értékelése. Ha az eljárás során a bíróság hozott olyan végzést, 
amelyet a fél csak az ítélet elleni fellebbezésében sérelmezhet (pl. hatásköri vagy illetékességi kifogást elutasító, az eljárás 
szabálytalansága miatti kifogás tárgyában hozott, vagy az igazolási kérelemnek helyt adó végzés), vagy a bíróság a felajánlott 
bizonyítást mellőzte, e határozatait, illetve a mellőzés indokait is tartalmaznia kell az írásba foglalt indokolásnak (eshetőleges 
részek). 
Rövidített indokolással foglalhatja a bíróság az ítéletét írásba, ha 
- annak kihirdetése után valamennyi fél lemondott a fellebbezés jogáról, 
- a bíróság azt joglemondásra vagy jog elismerésére alapította, vagy 
- az ügy megítélése mind jogi, mind ténybeli szempontból egyszerűnek minősült. 
 
záró rész. Az ítélethozatal helyének és idejének megfelelő keltezést tartalmazza. 
 
Az ítéletnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre, de a döntés nem terjedhet túl a kereseti 
kérelmen, illetőleg az ellenkérelmen; ez a szabály a főkövetelés járulékaira (kamat, költség stb.) is kiterjed. 
Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a saját határozatához abban a perben, amelyben azt hozta, kötve 
van.  
 
Az ítélet tartalmától függően lehet: 
 helyt adó (felperes a pernyertes); 
 elutasító (felperes pervesztes lett); 
 vegyes jellegű részben helyt adó, részben elutasító (felperes csak részben lett pernyertes).  

 



22.) Ismertesse a kézbesítésre vonatkozó szabályokat! 
 
A címzett a neki szóló iratot - személyazonosságának igazolása 
mellett - a bírósági irodában is átveheti. 
Ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági 
iratokat a fél helyett a meghatalmazottnak kell kézbesíttetni.  
 
Ez a rendelkezés nem terjed ki az olyan idézésre, amelyben a 
bíróság a felet vagy annak törvényes képviselőjét személyes 
megjelenésre kötelezi. 
A bírósági iratokat - ha a jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik - postai szolgáltató útján kell kézbesíteni. A 
kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön 
jogszabályok szerint történik. 
A postai úton megküldött bírósági iratokat a kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 
címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a 
bírósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az 
ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni. 
 
Keresetlevél (fizetési meghagyás), illetve az eljárást befejező 
érdemi határozat kézbesítése esetében a bíróság a kézbesítési 
vélelem beállásáról a felet nyolc napon belül értesíti. Az 
értesítéshez mellékelni kell azt a hivatalos iratot, amelyre 
vonatkozóan a bíróság a kézbesítési vélelem beálltát 
megállapította.  
Azt, hogy a postai kézbesítés szabályszerű volt-e, a bíróságnak 
hivatalból vizsgálnia kell. A kézbesítési vélelem beállta tehát 
feltételezi a jogszabályi előírásoknak megfelelő postai 
kézbesítési eljárást. Ennek megfelelően a "nem kereste" jelzéssel 
visszakézbesített irathoz a kézbesítettség vélelme csak akkor 
fűződik, ha az irat kézbesítésére a posta két ízben kísérletet tett, 
ennek ténye és időpontja, valamint a megfelelő értesítő 
hátrahagyása a visszaküldött irat tértivevényéből megállapítható, 
és a posta a visszaküldés előtt bevárta a másik értesítéstől 
számított öt munkanap sikertelen elteltét. 
 
A kézbesítési vélelem megdönthető akkor,  
 ha a kézbesítésre irányuló eljárás szabálytalan volt, vagy 

abban az esetben,  
 ha a fél az egyébként szabályosan kézbesített hivatalos 

iratot más, önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni.  
A kézbesítés szabálytalansága esetében a kézbesítési vélelem 
valójában csak látszólag áll be, míg a másik esetkörben a 
kézbesítési vélelem ténylegesen és szabályosan beáll, csak a fél, 
illetve a címzett az önhiba hiányára hivatkozva a vélelem beálltát 
megdöntheti.  
A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló eljárás 
megindítására mindkét megengedett esetkörben egységesen, a 
szabálytalan, illetve az eredménytelen kézbesítésről való 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napos, illetve főszabályként 
a kézbesítési vélelem beálltától számított hat hónapos objektív 
határidő alatt kerülhet sor azzal, hogy hat hónap elteltével a 
kézbesítési vélelemmel kapcsolatos eljárás akkor sem indítható, 
ha a tudomásszerzés hat hónap eltelte után történt meg. E 
határidő elmulasztása miatt igazolással nem lehet élni. A 
kézbesítési vélelem megdöntése esetében, ha annak oka a 
kézbesítési eljárás szabálytalansága volt, a kézbesítést, illetve a 
fél kérelmének megfelelően, a szükséges mértékben az eljárás 

során már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket meg 
kell ismételni. Ha a címzett a kézbesítésről más okból önhibáján 
kívül nem szerzett tudomást, a törvény más jogkövetkezmények 
alkalmazását írja elő. Ebben az esetben a törvényben foglalt 
eltérésekkel a mulasztás igazolására irányadó Pp.-beli 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
A törvény lehetőséget ad arra is, hogy a jogerős határozat alapján 
indult végrehajtási eljáráshoz kapcsolódva kerüljön sor a 
kézbesítési vélelem megdöntésére. Erre főszabályként akkor van 
szükség, ha a fél a végrehajtást megelőző eljárás lefolytatásáról 
önhibáján kívül egyáltalán nem szerzett tudomást. A kérelmet a 
címzett a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt az ezen 
eljárásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napos 
(szubjektív) határidő alatt terjesztheti elő az ügyben eljárt 
elsőfokú bíróságnál. A bíróság a kérelemről 30 napon belül 
dönteni köteles.  
 
A külföldi kézbesítés részletes szabályait a két- és többoldalú 
nemzetközi szerződések tartalmazzák. Ezek hiányában a 
viszonossági gyakorlatban kialakult eljárás az irányadó, ha pedig 
ilyen gyakorlat sincs, de a postai forgalom az adott állammal 
fennáll, úgy az iratot az erre irányadó külön előírások szerint kell 
kézbesíteni. 
Az igazságügyi és rendészeti miniszter az e tárgyú 
rendelkezéseket a nemzetközi vonatkozású ügyek intézéséről 
szóló 8001/2001. (IK 4.) IM tájékoztatóban foglalta össze. 
Hazánk uniós csatlakozásától kezdődően az unió tagállamaiba 
(Dániát kivéve) történő kézbesítésre az 1348/2000/EK rendelet 
szabályai az irányadóak.  

Hirdetményi kézbesítés 

Ha a fél tartózkodási helye ismeretlen, vagy olyan államban van, 
amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt, vagy ha a 
kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, illetőleg ha a 
kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek 
mutatkozik, a kézbesítést hirdetmény útján kell teljesíteni. 
Hirdetmény útján kell a kézbesítést teljesíteni az ismeretlen 
örökösök részére is. A hirdetmény útján kézbesítendő iratot 
tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára és a 
fél - illetőleg ismeretlen örökösök részére való kézbesítés 
esetében az örökhagyó - utolsó ismert lakóhelyén a 
polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára. 
 
 
A hivatalos iratok elektronikus kézbesítése és az elektronikus 
tértivevény  
 
Az eddig ismertetett hagyományos kézbesítési lehetőségek 
mellett fel kell hívni a figyelmet egy túlnyomórészt 2010. január 
1.-én hatályba lépett törvényre.  
A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus 
tértivevényről szóló 2009. évi LII. Törvényt az Országgyűlés az 
elektronikus kézbesítés gyors és hatékony lehetőségének a 
hivatalos ügyekre is kiterjedő alkalmazhatósága érdekében 
alkotta meg. 
Általános társadalmi elvárás a bírósági, közigazgatási, illetve 
más hatósági eljárások felgyorsítása az információs társadalom 
adta lehetőségek kihasználásával. A törvény elsődleges célja az 
elektronikus kommunikáció - azon belül a megfelelően 



dokumentált, biztonságos elektronikus kézbesítés - feltételeinek 
megteremtése azért, hogy az igazságszolgáltatás valóban gyors 
és hatékony segítséget nyújtson a jogkereső állampolgároknak, 
illetve vállalkozásoknak.  
 
Az elektronikus kommunikációban megjelenik a feladótól és a 
címzettől független szerv, amelynek a feladata a kézbesítés 
lebonyolítása. Az elektronikus kézbesítési folyamat lényege, 
hogy az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató rendszerén 
keresztül szabályszerűen kézbesített iratokhoz a különböző 
jogszabályokban foglalt joghatás fűződhet.  
 
Ahhoz, hogy az elküldött iratok átvételéhez joghatás fűződjön, 
elengedhetetlenül szükséges az, hogy a feladó egyrészt hitelt 
érdemlően tudomást szerezzen a címzett számára küldött 
elektronikus okiratok szabályszerű átvételéről (az elektronikus 
tértivevény alapján), másrészt az át nem vett elektronikus 
iratokkal kapcsolatban megállapíthassa a kézbesítési vélelem 
beálltát. Jóllehet a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésére 
elsősorban a bíróság, közigazgatási szerv, illetve más hatóság és 
a felek között zajlik majd, de a rendszer a jövőben alkalmas lehet 
arra - a jogszabály lehetőséget ad rá -, hogy a feladói és a 

címzetti oldalon is természetes személyek vagy hivatalos szervek 
is küldhessenek közvetlenül egymásnak iratokat. 
Az elektronikus kézbesítés egyszerűségét - és széles körben 
történő elterjeszthetőségét - hivatott biztosítani az a megoldás, 
hogy a rendszer által az iratra elhelyezett időbélyegző védi a 
dokumentumot az utólagos módosítástól. Így ha a hivatalos 
szerv kívánja hivatalos iratát elektronikusan kézbesíteni, akkor 
az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató rendszerén 
keresztül kézbesített okirat közokiratnak minősül. Ha pedig 
természetes személy által benyújtandó okirat vonatkozásában 
jogszabály teljes bizonyító erejű okirati formát ír elő, akkor az e 
rendszeren keresztül kézbesített okirat tekintetében ezt a formai 
előírást teljesítettnek kell tekinteni anélkül, hogy a feladó saját 
minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel rendelkezne. 
Aki az elektronikus kézbesítési rendszerbe be kíván kapcsolódni, 
az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatóra vonatkozó 
külön jogszabály szerinti regisztrációs folyamattal juthat hozzá 
az elektronikus kézbesítési tárhelyéhez. Későbbi jogalkotási 
feladat részét képezheti, hogy mely szervek vagy szervezetek 
részére mikor és mely eljárásban nyílik lehetőség az elektronikus 
kézbesítési rendszer igénybevételére. 



23.) Hogyan számítják a polgári jogban a határidőket? 
 
A határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani. 
A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő 
megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, kihirdetés) esik. A hónapokban vagy 
években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a 
nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. 
 
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. 
A határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a 
határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták. 
A határidő az utolsó nap végével jár le, a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésére és a bíróság előtt 
teljesítendő cselekményre megállapított határidő azonban már a hivatali idő végével lejár. A bíróság az általa 
megállapított határidőt fontos okból egyszer meghosszabbíthatja; a határidő - meghosszabbítással együtt - 
negyvenöt napnál hosszabb nem lehet, kivéve, ha a szakértői vélemény elkészítése hosszabb határidőt tesz 
szükségessé.  
 



24.) Mikor és hogyan lehet igazolási kérelmet benyújtani? 
 
Kizárólag a saját hibán kívüli, azaz vétlen mulasztás orvosolható igazolással. A vétlenség a felróhatóság hiányát 
jelenti, ezért még a kisebb súlyú gondatlanságra, figyelmetlenségre visszavezethető mulasztás is saját hibából ered. 
Az igazolási kérelmet benyújtó félnek a mulasztása vétségét nem kell perrendszerűen bizonyítani. Elegendő, ha a 
mulasztó fél által felhozott körülmények objektíve alkalmasak arra, hogy a vétlenségére megalapozottan 
következtethessen a bíróság. 
A törvény megfogalmazásából kitűnően önmagában a mulasztás körülményeinek részletezése a kérelem 
alaposságához elégtelen, ugyanakkor a felhozottakat a félnek nem kell a bizonyítási eljárásban irányadó szigorú 
tartalmi feltételeknek megfelelően bizonyítania. Ha a fél a hivatkozását erősítő valamilyen bizonyítékot nem csatol, 
puszta előadása még a méltányos elbírálás mellett sem teszi az igazolási kérelmet megalapozottá. Ugyanakkor 
minden olyan igazolás, egyéb bizonyíték alkalmas lehet a vétlenség valószínűsítésére, amelyből akár közvetlenül, 
akár közvetetten a hivatkozottak valóságára következtetni lehet. Ha például a fél a mulasztás okaként hirtelen 
rosszullétét, betegségét hozza fel, nemcsak az adott időpontra vonatkozó orvosi igazolás de más olyan a 
gyógykezelésére, betegségére vonatkozó irat is alkalmas a kimentésre, amely a betegséggel együttjáró tünetek 
tényét igazolja. 

          Ha az igazolási kérelem hiányos, a bíróság a felet a hiány pótlására írásban is felhívhatja a mulasztás 
jogkövetkezményére történő utalással, de annak sincs akadálya, hogy e körben a felet személyesen meghallgassa. 
Nem vonatkozik ez arra az esetre, amikor a fél az elmulasztott cselekményt egyidejűleg nem pótolta, mert e tényhez 
a törvény eltérést nem engedő más jogkövetkezményt fűz. 

Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt az elmulasztott határnaptól, illetőleg 
az elmulasztott határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a félnek vagy 
képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg (ezt a félnek megfelelően valószínűsítenie 
kell), az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A 
mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. Az igazolási kérelem 
elbírálása előtt a bíróság a feleket meghallgathatja. Azt, hogy a kérelem előfeltételei fennállnak-e, méltányosan kell 
elbírálni. 
 
Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt 
is.  
Az igazolási kérelemnek sem az eljárás folytatására, sem a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. Ha azonban az 
igazolási kérelem sikere valószínűnek mutatkozik, a bíróság az eljárásnak vagy a határozat végrehajtásának 
felfüggesztését az ellenfél meghallgatása nélkül, hivatalból is elrendelheti. A felfüggesztés tárgyában hozott 
határozatot a bíróság kérelemre utóbb megváltoztathatja. 
Az igazolási kérelem tárgyában az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt, fellebbezési 
határidő elmulasztása esetén pedig a másodfokú bíróság. Az igazolási kérelmet elutasító határozat ellen 
fellebbezésnek van helye. 
 



25.) Ismertesse a perköltség fogalmát, és a perköltség viselésére vonatkozó szabályokat! 
 
Perköltség általában mindaz a költség, ami a felek célszerű és 
jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a 
bíróságon kívül merült fel (pl. előzetes tudakozódás és levelezés 
költsége, eljárási illeték, tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és 
tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége stb.). A 
perköltséghez hozzá kell számítani a felet képviselő ügyvéd, 
jogtanácsos, illetve szabadalmi ügyvivő készkiadásait és 
munkadíját is. 
 
A bizonyítási eljárással járó költségeket főszabályként a 
bizonyító fél köteles előlegezni. A bíróság a perköltség viselése 
felől az ítéletben vagy az eljárást befejező egyéb határozatban 
dönt. 
 
 A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet 
kötelezi a bíróság, ez egyúttal azt is jelenti, hogy, ha felperes 
pernyertes lesz, akkor az általa a perindításkor megelőlegezett 
illetéket is visszakaphatja az alperestől. 
  
A perköltség-viselési szabályok alkalmazása során a 
pernyertesség - pervesztesség megállapítása a kereseti kérelem 
és a bírósági döntés egymáshoz való viszonyításával történik. A 
fél nyertes vagy vesztes voltának megállapítása azonban nem 
korlátozható pusztán az ítélet keresetet elutasító vagy annak 
helyt adó rendelkezésére. Erre példa lehet, hogy:  
 
 a kereset leszállítása esetén a leszállítással érintett rész 

tekintetében a felperest általában pervesztesnek kell 
tekinteni. A gyakorlatban azonban ilyen esetekben a 
bíróságnak vizsgálnia kell a kereset módosítását kiváltó 
okokat és körülményeket. Ennek alapján a felperest az 
eredeti kereset szerint kell pernyertesnek tekinteni, ha a 
leszállítást az alperes per alatti teljesítése indokolta;  

 nem minősül pervesztesnek a felperes, ha az alperes a per 
alatt a teljes követelést kiegyenlítette és ezért a felperes a 
keresetét a perköltségre szállította le;  

 nem tekinthető pervesztesnek a felperes, ha a keresete idő 
előtti volt ugyan, azonban a teljesítési határidő a per alatt 
letelt és az alperes nem teljesített. 

 vagylagos kereset esetén bármelyik keresetnek történő 
helyt adás mellett a felperes pernyertességét meg kell 
állapítani. 

 az alperes sikeres beszámítási kifogása erejéig a felperest 
akkor kell pervesztesnek tekinteni, ha azzal szemben 
alaptalanul védekezett. 

 ha az alperes a perre okot nem adott, és a követelést az 
első tárgyaláson azonnal elismeri, az alperes költségében 
a felperest kell elmarasztalni. 

 
A bíróság a perköltség összegét a fél által előadott és a 
szükséghez képest igazolt adatok figyelembevételével állapítja 
meg. A fél javára az általa felszámítottnál több perköltséget 
megállapítani nem lehet. Ha a fél a költségeket nem számította 
fel vagy nem igazolta, a bíróság a perköltséget a per egyéb adatai 
alapján hivatalból határozza meg. A költségek utólagos 
felszámításának helye nincs. Az ügyvédi képviselettel felmerült 
ügyvédi munkadíjat és készkiadást magába foglaló ügyvédi 
költségek bíróság által megállapítható mértékét a 32/2003. (VIII. 
22.) IM rendelet szabályozza. A fél pernyertessége esetére 

igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és 
készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet 
a) a fél és a képviselője között létrejött ügyvédi megbízási 

szerződésben kikötött megbízási díj, valamint 
b) a fél által képviselője részére költségtérítésként 

megfizetett indokolt készkiadások  
együttes összegének megfizetésére. 
Az így megállapított munkadíj összegét a bíróság indokolt 
esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy 
értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. 
A bíróság döntését indokolni köteles. 
Ha a fél és az ügyvéd között nincs az ügy ellátására vonatkozó 
díjmegállapodás, vagy ha a fél ezt kéri, a bíróság a képviselet 
ellátásával felmerült munkadíj összegét a rendeletben foglaltak 
figyelembevételével állapítja meg a bíróság. 
Polgári perben, az elsőfokú bírósági eljárásban az ügyvéd 
munkadíjának a pervesztes felet terhelő összege 
a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a 

pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft, 
b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó 

pertárgyérték esetén az a) pontban meghatározott 
munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de 
legalább 100 000 Ft, 

c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) 
pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti 
összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft. 

 
Részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felől a 
pernyertesség arányának, valamint az egyes felek által 
előlegezett költségek összegének figyelembevételével határoz.  
 
Ha a pernyertesség és pervesztesség aránya, valamint az 
előlegezett költségek összege között nincsen számottevő 
különbség, a bíróság akként rendelkezik, hogy mindegyik fél 
maga viseli a saját költségét. 
 
A feleket nem lehet kötelezni olyan költségek viselésére, 
amelyek a bíróság érdekkörében felmerült - egyébként 
elhárítható - ok következtében keletkeztek. Ezeket a költségeket 
- külön jogszabályban meghatározott módon - az állam viseli. 
 
Az igényérvényesítés megkönnyítését jelentik azok a szabályok, 
amelyek meghatározott körben mentesítik a felet egyes költségek 
előlegezése, bizonyos esetekben pedig annak viselése alól is. E 
kedvezmények kapcsolódhatnak a fél személyéhez, anyagi 
teherbíró-képességéhez (személyes kedvezmények) de az 
érvényesített jog jellegéhez (tárgyi kedvezmények) is.  
 
A költségmentességet kérelemre a bíróság engedélyezi, és a 
bíróság határoz az engedélyezett költségmentesség visszavonása 
tárgyában is.  
A kérelem benyújtásának kötelező kelléke a jövedelmi, vagyoni 
viszonyokat és személyi körülményeket igazoló, a 2/1968. (I. 
24.) IM rendeletben szabályozott módon kitöltött és igazoltatott 
nyomtatványok csatolása. 
A költségmentesség, az illetékmentesség, valamint az illeték-
feljegyzési jog nem érinti az ellenfél javára megítélt 
perköltségek, továbbá a végrehajtási költségek megtérítésének 
kötelezettségét. 

 



 
26.) Milyen perorvoslatokat ismer? 

 
 
A perorvoslat – miként az a nevéből is kitűnik – a bírósági határozatok megtámadásának eszköze. Két fő csoportja 
van: 
 
a) a jogerőre nem emelkedett bírósági határozatok megtámadására szolgáló rendes perorvoslat: a fellebbezés 
b) a jogerős bírósági határozatok megtámadásának eszköze a rendkívüli perorvoslat: ilyen a perújítás és a 

felülvizsgálat. 
 
 



27.) Milyen határozatokat hozhat a fellebbezés alapján a másodfokú bíróság? 
 
 
A fellebbezés következtében az ügy a másodfokú bíróság elé kerül, amely a tárgyalás lefolytatása után: 
 dönthet az ügy érdemében,  

Ha az első fokú bíróság ítélete érdemben helyes, a másodfokú bíróság ezt helybenhagyja, ellenkező esetben az 
első fokú bíróság ítéletét egészben vagy részben megváltoztatja; vagy 

 az ügy érdemére vonatkozó döntést új eljárásban az első fokú bíróságra bízza ("visszateszi elsőfokra"). Erre 
leggyakrabban akkor kerül sor, ha a bizonyítási eljárásnak nagy terjedelmű vagy teljes megismétlése, 
szükséges.  

 
A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét csak a fellebbezési kérelem és a fellebbezési ellenkérelem 
korlátai között változtathatja meg. A másodfokú bíróság határozata jogerős, ellene már nem lehet ismét fellebbezni.  



28.) Melyek lehetnek a perújítás alapjául szolgáló okok? 
 
A perújítás a jogerős bírósági ítélet megtámadására használható perorvoslat. A perújítás az ítélet ténybeli alapja 
ellen irányul, jogi tévedés nem szolgálhat a perújítás alapjául. A jogerős ítélet jogi hibái orvoslásának eszköze a 
felülvizsgálat. A perújítás során nem egy új kereset elbírálásáról, hanem a korábbi ügy újra tárgyalásáról van szó.   
  
A jogerős ítélet ellen perújításnak van helye, ha 
g) a fél oly tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, 

amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az - elbírálás esetén - reá kedvezőbb határozatot 
eredményezhetett volna (ez a leggyakoribb eset); 

h) a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt a törvény 
ellenére lett pervesztes; 

i) a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak. 
 
A perújítás, mint perorvoslat nem fellebbviteli jogorvoslat, tehát nem a magasabb fokú bíróság bírálja el, hanem a 
megtámadott határozatot hozó elsőfokú bíróság. A perújítási kérelem bármilyen fajtájú jogerős ítélet ellen 
előterjeszthető. Helye lehet pl. részítélet, közbenső ítélet, de kiegészítő ítélet ellen is. Ugyanakkor egyes bírósági 
ítélet ellen a törvény a perújítás igénybevételét kifejezetten kizárja, így pl. sajtó-helyreigazítási perben. a házasságot 
érvénytelenítő, vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés és a felbontás tekintetében, az apaság vélelmét 
megdöntő ítélet ellen. 
 
A szubjektív perújítási határidő 6 hónap, az objektív határidő 5 év. 

 
A perújítási kérelem előterjesztésének határideje hat hónap; ezt a határidőt a megtámadott ítélet jogerőre 
emelkedésétől, ha pedig a perújítás okáról a fél csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a 
helyzetbe, hogy perújítással élhessen, ettől az időponttól kell számítani. Az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 
öt év elteltével perújításnak helye nincs. 
A szubjektív határidővel szemben az igazolási kérelem előterjesztése nem kizárt. Az objektív határidőt ugyanakkor 
igazolási kérelemmel meghosszabbítani nem lehet. 



29.) Mi a különbség a csatlakozó fellebbezés és a fellebbezési ellenkérelem között? 
 
A fellebbező fél ellenfelét a fellebbezési tárgyalásra szóló idézésben arra is figyelmeztetni kell, hogy a 
fellebbezésre vonatkozóan ellenkérelmet terjeszthet elő, ha pedig a fellebbezéssel megtámadott ítélet 
megváltoztatását is kívánja - annyiban, amennyiben az ítélet ellen fellebbezésnek helye van - csatlakozó 
fellebbezést nyújthat be. Ha a fellebbezés a per főtárgyát nem érinti, a per főtárgyára vonatkozóan csatlakozó 
fellebbezésnek nincs helye 
 
A fellebbezés következtében az ügy a másodfokú bíróság elé kerül, amely a tárgyalás lefolytatása után: 
 dönthet az ügy érdemében,  

Ha az első fokú bíróság ítélete érdemben helyes, a másodfokú bíróság ezt helybenhagyja, ellenkező esetben az 
első fokú bíróság ítéletét egészben vagy részben megváltoztatja; vagy 

 az ügy érdemére vonatkozó döntést új eljárásban az első fokú bíróságra bízza ("visszateszi elsőfokra"). Erre 
leggyakrabban akkor kerül sor, ha a bizonyítási eljárásnak nagy terjedelmű vagy teljes megismétlése, 
szükséges.  

 
A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét csak a fellebbezési kérelem és a fellebbezési ellenkérelem 
korlátai között változtathatja meg. A másodfokú bíróság határozata jogerős, ellene már nem lehet ismét fellebbezni.  



 30.) Melyek a kisértékű perek jellemzői? 
 
Évtizedek óta széleskörűen ismert problémát jelentett a peres 
eljárások elhúzódása. A Pp. 2008. évi XXX. törvénnyel történő 
módosításának kiemelt célja volt ennek orvoslása. A módosítás a 
Pp. külön részében szabályozta a kisértékű perekre vonatkozó 
speciális szabályokat. Ez a módosítás a korábban sommás 
eljárásoknak nevezett eljáráshoz hasonló szabályozást valósított 
meg. A kisperértékű ügy fogalmának lényege, hogy az 
igazságszolgáltatás során eldöntendő ügy súlyához képest 
aránytalanul nagy az eljárás költsége, sok esetben a pertárgy 
értékével vetekedhet a perköltség mértéke. 

A kisértékű perek jellemzői: 
 

 a per a helyi bíróság hatáskörébe tartozik (tehát pl. egy 
szerzői jogi per nem minősül ennek); 

 a per tárgyának értéke az egymillió forintot nem 
haladja meg; 

 kizárólag pénz fizetésére irányuló követelések 
érvényesítésére indított perek, amelyekben az eljárás 
fizetési meghagyással szemben előterjesztett 
ellentmondás folytán alakult perré.  

 
Bár ez egyértelműen nem mondható ki, a kisebb értékű ügyek 
között nagyobb számban fordulnak elő egyszerűbb megítélésű, 
ún. „tucatperek”, példának okáért a kifizetetlen számlákkal 
kapcsolatos ügyek. 
 
Amennyiben az ügyben a kisértékű perek szabályait kell 
alkalmazni, erről a feleket a bíróság az idézésben részletesen 
tájékoztatja. Az értékhatár tekintetében a per tárgyának a 
keresetlevél beadásakor fennálló értéke a releváns, azonban a 
követelés felemelésével a per az általános szabályok szerint 
folytatandó. A korábbi percselekmények hatályosak, azonban a 
gyorsított peres eljárásban korlátozott jogosultságok az általános 
szabályok keretei között megnyílnak. A kereseti követelés 
leszállítása nem releváns a kisértékű peres eljárás szempontjából. 
 
Garanciális okból ki kell zárni a kisértékű perek szabályainak 
alkalmazását akkor, ha az iratokat hirdetményi úton kell 
kézbesíteni, illetve ha ügygondnokot rendel ki a bíróság. 

 
A kisértékű peres eljárás legfontosabb alapelvei a szóbeliség és a 
közvetlenség.  
 
Az első tárgyalásnak - az általános szabályokkal szinkronban - 
kiemelt jelentősége van a kisértékű perekben is.  
A fél a bizonyítási indítványait főszabályként legkésőbb az első 
tárgyalási napon terjesztheti elő. A bizonyítási indítványokat a 
per folyamán - az ellenfél hozzájárulásával és a bíróság 
engedélyével - a fél bármikor előterjesztheti. 
 
Mind az első tárgyaláson való részvétel, mind a folytatólagos 
tárgyaláson való részvétel kulcsfontosságú a per hatékony 
lefolyása szempontjából. Éppen ezért a kisértékű perekben az 
általános szabályokhoz képest szigorúbb szankciókkal kell 
biztosítani a felek részvételét (mely természetesen a 
továbbiakban is jelentheti a meghatalmazottak útján történő 
jelenlétet). 
Így a törvény kimondja, hogy a fizetési meghagyással szemben 
előterjesztett ellentmondás nem akadálya a bírósági meghagyás 
kibocsátásának. 

 
A törvény a folytatólagos tárgyalás elmulasztását is 
szankcionálja: ebben az esetben az ügy érdemében való döntést a 
mulasztás nem gátolja, a bíróság az ügy érdemében a 
rendelkezésre álló adatok alapján dönt - azaz ebből az okból nem 
halasztja el a tárgyalást. 
 
A folytatólagos tárgyalás tekintetében a két tárgyalás közötti idő 
mértékét az általános szabályok szerinti 4 hónapról 30 napra 
rövidíti a törvény, melybe a törvénykezési szünet ideje nem 
számít be. 
 
A felperes a perbebocsátkozást követően egy ízben változtathatja 
meg keresetét: az első tárgyaláson. Ezen határidő után már csak 
az alperes beleegyezésével van helye keresetváltoztatásnak. Ha 
az alperesnek is érdeke fűződik ahhoz, hogy a jogvita 
megváltozott tárgyról szóljon, és emiatt a per tovább tartson, ezt 
saját felelősségére megteheti. 
Kivételesen a bíróság engedélyezheti, hogy az első tárgyalást 
követően, de legkésőbb a folytatólagos tárgyalásig nyitva álló 
időköz első harmadában írásban a felperes a keresetét 
megváltoztassa, ha az első tárgyaláson ehhez felkészülési időt 
kért. Az alperesnek legalább nyolc napos felkészülési időt kell 
biztosítani ahhoz, hogy a keresetváltoztatás miatt a tárgyalásra 
felkészülhessen. 

 
Ha a keresetváltoztatás folytán a megváltoztatott követelésre 
nézve a kisértékű perek szabályainak alkalmazási köre már nem 
terjed ki, akkor a pert az általános szabályok szerint kell 
folytatni. Amennyiben a rendes peres eljárás folytán változtatják 
meg úgy a keresetet, hogy arra egyébként a kisértékű perek 
szabályait kellene alkalmazni, ettől nem válik kisértékű perré a 
folyamatban lévő eljárás. 
 
Figyelemmel a kisértékű perek sajátosságaira, ki kell zárni azon 
viszontkeresetek érdemi tárgyalását, amelyek nem kizárólag 
pénzkövetelést érvényesítenek vagy önálló keresetként sem 
tartoznának a kisértékű perek szabályainak alkalmazási körébe. 

 
Fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges 
megsértésére vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló 
jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. 
Lényeges eljárási szabálysértésnek az olyan jogszabálysértés 
minősül, amelynek az ügy érdemi elbírálására kihatása volt. 
Az elmulasztott fellebbezési határidő utolsó napjától számított 
hatvan nap elteltével igazolási kérelem akkor sem terjeszthető 
elő, ha a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az 
akadály csak később szűnt meg. 

 
A  kisértékű perekben - ide nem értve a tartási és életjáradéki 
pereket, amelyek külön kezelését szociális indokok és a pertárgy 
értékének sajátos számítási módja igazolják – nincs  helye 
felülvizsgálatnak. 
 
 



31.) Milyen fontosabb eltérések vonatkoznak a kiemelt jelentőségű perekre? 
 

Kiemelt jelentőségű pernek minősül az a per, ahol a pertárgyérték a 400 millió forintot meghaladja. 
A kiemelt jelentőségű pereknél az elsőfokú bíróság köteles erre irányuló kérelem hiányában is elrendelni az ügyek 
soron kívüli intézését. Az elsőfokú bíróság által elrendelt soronkívüliség az eljárás minden szakaszára, a rendes és 
rendkívüli perorvoslatokra is kiterjed. 
 
A kiemelt jelentőségű perekben a bíróság a keresetlevelet nyomban, de legkésőbb a bírósághoz érkezéstől számított 
nyolc napon belül megvizsgálja. 
 
A bíróság a keresetlevél érkezésétől számított 60 napon belülre köteles a per első tárgyalását kitűzni, kivéve, ha a 
tárgyalásra szóló idézést külföldre kell kézbesíteni. 
 
A folytatólagos tárgyalást az elhalasztott tárgyalás napját követő két hónapon belülre kell kitűzni, kivéve, ha a 
szakértői bizonyítás következtében ennél hosszabb tárgyalási időköz szükséges. 
 
A bíróság a szakértői bizonyítás során, a szakvélemény elkészítésére legfeljebb 30 napos, különösen bonyolult 
ügyekben legfeljebb 60 napos határidőt engedhet. A határidő különösen indokolt esetben egyszer és legfeljebb az 
eredetileg meghatározott napok számával meghosszabbítható, kizárólag a szakértő indokolt kérelmére. 
 
A bíróság a kiemelt jelentőségű perek elbírálása érdekében szükség szerint egymást követő tárgyalási napokra is 
tűzhet tárgyalást, amennyiben a per körülményei ezt lehetővé és indokolttá teszik. 
 
Az elsőfokú határozatot annak meghozatalától számított legkésőbb nyolc napon belül kell írásba foglalni és az 
írásba foglalást követő három napon belül kézbesíteni kell.  
 
Ha az ítélet kihirdetését a bíróság elhalasztotta, a kihirdetéskor jelen lévő feleknek a bíróság az írásba foglalt ítéletet 
nyomban kézbesíti, és ezt a jegyzőkönyvben is feltünteti, a meg nem jelent feleknek pedig három napon belül 
kézbesíti. 
 
A bíróság a feltételek fennállása esetén köteles rész vagy közbenső ítéletet hozni amennyiben ezt bármelyik fél 
indítványozza és e körben a feleknek további, a bíróság által elrendelt bizonyítási indítványa nincsen.  

 
A kiemelt jelentőségű perekben a benyújtott felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál a 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni 
kettővel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelve van.  



32.) Milyen különleges pereket ismer? 
 
 
A Pp. A jogviták bizonyos csoportjaira nézve az általánostól eltérő szabályokat állapít meg. A külön szabályozás 
indoka részben az egyes jogviszonyok, illetve jogintézmények sajátosságaiban, részben a számukra nyújtandó 
fokozottabb jogvédelem iránti igényében keresendő. 
 
A Pp. által szabályozott különleges eljárások:  
 

 Házassági perek XV. FEJEZET 
 Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek XVI. FEJEZET 
 A szülői felügyelet megszüntetése XVII. FEJEZET 
 Gondnokság alá helyezés XVIII. FEJEZET 
 A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai XIX. FEJEZET 
 A közigazgatási perek XX. FEJEZET 
 A sajtó-helyreigazítási eljárás XXI. FEJEZET 
 A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek XXIII.  
 Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás XXIV. FEJEZET 
 Végrehajtási perek XXV. FEJEZET 

 

Valamennyi különleges eljárás esetében a Pp. általános szabályait kell a külön rendelkezésekben foglalt 
elterelésekkel alkalmazni. 



33.) Milyen végrehajtási pereket különböztet meg a Pp.? 
 
A Pp. az alábbi végrehajtási pereket említi: 
 
 A végrehajtás megszüntetési és korlátozási per, 
Ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg korlátozására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
szerint a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség, az az adós, aki a végrehajtást sérelmesnek tartja, 
végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási pert indíthat a végrehajtást kérő ellen. A végrehajtás megszüntetési 
és korlátozási perben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti. A bíróság a végrehajtás megszüntetési 
és korlátozási perben soron kívül jár el, a tárgyalást legkésőbb a keresetlevél benyújtásától számított 15. napra tűzi 
ki. A perben szünetelésnek nincs helye. 
 

 Az igényper 
Az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a végrehajtás során 
történő értékesítésnek akadálya, a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt végrehajtási igénypert indíthat a 
végrehajtást kérő ellen. 
A végrehajtási igényperre kizárólag az a helyi bíróság illetékes, amelynek területén a foglalás történt. Az 
igényperben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti. 
 

 A foglalás tűrése iránti per 
A végrehajtást kérő az adós tulajdonában lévő ingóság lefoglalásának tűrése iránt harmadik személy ellen pert 
indíthat. 
 


