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Bevezetés 
 
A jogi asszisztens képzés tematikájában a polgári eljárásjogi alapfogalmak tantárgy az 
alapozó tantárgyak (pl. Jogi alaptan, Polgári jogi alapfogalmak stb.) ismeretét feltételezve, 
speciális jogági anyagot tartalmaz.  
A tantárgy ismerete különösen a bírósági-, és az ügyészségi alkalmazásban állók és az 
ügyvédi irodában történő foglalkoztatottak számára nélkülönözhetetlen. Ezeken a területeken 
a hatékony munkavégzés érdekében, a jegyzőkönyvvezetői-, írnoki-, titkársági- és egyéb 
tisztviselői feladatok precíz jogi előkészítő munkát követelnek meg.  
A tananyag ismerteti a bíróság és a választott bíróság előtt indítható peres- és nem peres 
eljárások, valamint a bírósági végrehajtási eljárás legfőbb szabályait és kitér a csőd-, a 
felszámolási eljárás, és a cégeljárás alapvető ismereteire is. A hallgatók megismerik azokat a 
szabályokat (hatáskör, illetékesség, eljárási határidők stb.), melyek munkájukhoz és a 
jogérvényesítést kereső személyek „elsőlépcsős” tájékoztatásához okvetlen szükségesek. 
Mellékletként néhány iratmintával is megismerkedhetnek a hallgatók. 
Ez a kiadvány terjedelmi okokból és a képzés jellegéhez igazodva természetesen nem nyújthat 
olyan átfogó ismereteket, mint a jogi egyetemi képzés hasonló stúdiumának tankönyvei. 
 
 
Budapest, 2009. július                                                             dr. Bednay Dezső 
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1. Az igazságszolgáltatás (bíróságok) 
 
 
Az államhatalmi ágak megosztásának elmélete szerint el kell különülnie egymástól a három 
hatalmi ágnak: a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói ágnak.  
A bíróságok legfontosabb és legismertebb feladata az igazságszolgáltatás. A Magyar 
Köztársaságban az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. Az igazságszolgáltatás 
bírósági monopóliuma azt jelenti, hogy a bíráskodást, mint állami funkciót sem a végrehajtó 
hatalom, sem a törvényhozó hatalom nem láthatja el, arra kizárólag a politikailag semleges 
bírói hatalom jogosult. A bírói hatalmi ág egyetlen alkotmányos korlátja az, hogy a bírák a 
törvényeknek és más jogszabályoknak alárendelten végzik ítélkezési (igazságszolgáltatási) 
tevékenységüket.  
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról az Alaptörvény Az ÁLLAM című negyedik 
részének 25-28 cikke és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 
törvény rendelkezik.  
 
A rendes bíróságok tevékenysége három egymástól jól elkülöníthető ügyfajtára terjed ki ezek: 
 a polgári jogi jellegű ügyek; 
 a büntetőjogi ügyek; 
 a közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni jogorvoslatok. 

 
A polgári jogi jellegű ügyekben a bíróságnak az a feladata, hogy a feleknek a jogviták 
elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez 
való jogát érvényesítse. A per befejezésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és 
természetét, valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit is figyelembe véve 
határozható meg. Nem hivatkozhat a per ésszerű időn belül történő befejezésének 
követelményére az a fél, aki magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga 
is hozzájárult. A 2003. július 1.-t követően indult ügyekben a felet kártérítés illeti meg, ha az 
említett alapvető joga az adott eljárásban sérelmet szenvedett, és az a fellebbezési eljárásban 
nem orvosolható. E kártérítési perekben a feleket tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti és a 
perben a megyei bíróság soron kívül jár el. Bár a bírósági szervezeti reform és egyes 
jogszabályi változások miatt a perek átlagos időtartama csökkent, de még mindig vannak 
elfogadhatatlanul elhúzódó perek. 2008 évben a polgári perek átlagos időtartama 4,5 hónap 
volt, a büntetőügyeké 7 hónap. 
A Polgári perrendtartásnak garantálnia kell, hogy a jogvita eldöntésének rendje, az a mód, 
ahogy a vitás ügy elbírálásra kerül, tisztességes legyen. A korrekt, fair eljárás követelménye a 
bírói pártatlanságot ugyanúgy feltételezi, mint a formális jogegyenlőséget tényleges 
jogérvényesítő képességgé alakító állami támogatást (pl. költségmentesség, pártfogó ügyvéd 
kirendelésének lehetősége). 
A bíróság részrehajlásmentes eljárása kizárja annak a lehetőségét, hogy a pert vezető bíró az 
anyagi jogi szabályok tartalmáról az egyik félnek jogértelmező tájékoztatást nyújtson (2000ig 
a bíróságoknak volt ilyen kitanítási kötelezettsége). A törvény ezért a jogi képviselő nélkül 
eljáró fél számára biztosított kioktatáshoz való jogot a perbeli eljárási jogokra és 
kötelezettségekre korlátozza. 
 
 
 
Az új bírósági szervezet négyszintű: 
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1) helyi (városi vagy fővárosi kerületi) bíróság, 2013 január 1-től ezen bíróságok 

elnevezése járásbíróságra változik; 
 
2) törvényszék (korábbi nevén megyei bíróság ide tartozott a Fővárosi Bíróság is); 

összesen 20 törvényszék van (19 megye+ a Főváros) 

3) 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. 
 
4) Kúria (korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság). 
 
Jóllehet a bíróságok szintjei hierarchikus jelleget mutatnak, a bírói függetlenség elve szerint 
nincs köztük alá- és fölérendeltségi viszony. 
 
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; 
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 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. 
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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, 
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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. A bírósági eljárás általában, a bírósági úton nem érvényesíthető 

követelések 
 
Számos esetben előfordul, hogy a polgári jogi jogviszony alanyai nem teljesítik szerződésből, 
szerződésen kívüli károkozásból vagy jogalap nélküli gazdagodásból eredő kötelezettségeiket. 
Ilyen esetben a jogos érdekeinek sérelmét elszenvedő fél igényét az állami jogalkalmazó 
szervek igénybevételével érvényesítheti.  
 
A polgári jogi jogviszonyból eredő jogviták eldöntésére, ha törvény másként nem rendelkezik  
általános hatásköre a bíróságoknak van. 
 
Kivételképpen vannak olyan követelések, amelyeknek teljesítése állami eszközzel (bírói úton) 
nem kényszeríthető ki, az ilyen követeléseket természetes kötelemnek (naturális obligációnak) 
nevezik. A természetes kötelmeknek a sajátossága, hogy önkéntes teljesítésük megengedett, 
de a jog a kötelmek jellege miatt, nem nyújt segítséget az igény érvényesítéséhez. 
 
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; 
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 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"). 
 
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.  
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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. 
 
3. Az igazságszolgáltatás alapelvei, a polgári jogi jogviták 
 
 
Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei olyan történetileg kialakult, nemzetközi 
deklarációkkal is megerősített egyetemes értékek, amelyeknek az emberi és az állampolgári 
jogok védelmét biztosító bírói igazságszolgáltatásnak meg kell felelnie. 
Az alapelvek jelenlegi rendszere a hatalommegosztásra épülő európai államfejlődés 
eredménye. 
 
Az alkotmány által felállított modell alapján az igazságszolgáltatás alapelvei az alábbiak 
szerint rendezhetők: 
 a bírói függetlenség elve; 
 az igazságszolgáltatás bírói monopóliumának elve; 
 az igazságszolgáltatás egységének elve 
 a néprészvétel elve; 
 a társasbíráskodás elve; 
 a bírósági tárgyalás nyilvánosságának elve; 
 a védelem joga; 
 a jogorvoslati jogosultság elve. 
 
Meg kell jegyezni, hogy az alapelvek csoportosításának más változata is lehetséges. A közölt 
rendszer a bírói modell leginkább jellemző jegyeire utal, amelyben külön megnevezés nélkül 
helyet kap a törvényhez kötöttség elve, az anyanyelv használatának joga, de az ártatlanság 
vélelme is. 
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Az alkotmányos alapelvek az ún. szűkebb értelemben vett bírói igazságszolgáltatás 
követelményeit határozzák meg. 
       A polgári jogi jogviszony alanyai között felmerült polgári jogi jogviták többségét bíróságok 
előtt lehet érvényesíteni, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) által 
meghatározott eljárási szabályok szerint. 

 
A polgári jogi ügyek közé sorolhatók:  
 a tulajdonjoggal; 
 a szerződésekkel; 
 a kártérítésekkel; 
 a személyiség védelmével (pl. jóhírnév vagy magántitok sérelme); 
 a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmével és  
 az örökléssel kapcsolatos jogviták. 
 
A törvény tárgyi hatálya kiterjed a polgári anyagi jogi, családjogi, munkaügyi, szövetkezeti 
tagsági viszonnyal kapcsolatos jogvitákra, de a bíróság a Pp. szabályai szerint jár el a 
közigazgatási határozatok törvényességének felülvizsgálata során is. Törvényi rendelkezés 
alapján a Pp. szabályait kell alkalmazni a közjogi természetű jogviták elbírálásánál. Így pl. az 
állampolgárság fennállásával, az egyesülési jog-, a gyülekezési jog gyakorlásával, a pártok 
megszűnésével és gazdálkodásával, vagy a helyi önkormányzatok határozataival kapcsolatos 
jogvitákban. 
A polgári eljárás alanyai rendszerint magyar állampolgárok, jogi személyek, de annak sincs 
akadálya, hogy külföldi magánszemély, jogi személy pert indítson, illetve alperesként perben 
álljon. A törvény személyi hatálya kiterjed a nem Magyarországon tartózkodó külföldi 
állampolgárokra és külföldi jogi személyekre is, ha a bíróság előtt folyamatban lévő 
eljárásban érdekeltek. Nem terjed ki azonban a jogszabály személyi hatálya a diplomáciai és 
egyéb (konzuli) mentességet élvező személyekre (Pp. 395. §). 
 
A korábban már ismertetett bírósági szervezet ugyan négylépcsős, de a polgári peres eljárás 
jelenleg csak kétfokú, az első fokon hozott döntés ellen egyszer lehet fellebbezni, a 
fellebbezést a másodfokon eljáró bíróság bírálja el, és jogerősen dönt. Harmadfok nincs, de 
jogszabálysértésre hivatkozva egy alkalommal lehetőség van felülvizsgálati eljárás 
kezdeményezésére a Kúriánál. A felülvizsgálati kérelem a jogerős bírósági döntések ellen 
benyújtható rendkívüli perorvoslat, s jellege miatt csak jogi képviselő (ügyvéd) terjesztheti 
elő.  
 
 Az első fokon eljáró bíróság főszabályként egy hivatásos bíróból áll (egyesbíró). 
 Törvényben meghatározott esetben az első fokon eljáró bíróság egy hivatásos bíróból, 

mint elnökből és két ülnökből álló háromtagú tanácsban ítélkezik. Ülnökök 
közreműködésével jár el a bíróság, ha az egy keresetben, illetőleg az egyesített perekben 
érvényesített valamelyik igény vagy a viszontkereset, illetőleg a beszámítási kifogás 
elbírálása tekintetében a törvény szerint ülnökök közreműködése szükséges. 

 A másodfokon eljáró bírósági tanács három hivatásos bíróból áll. 
 A Kúria a felülvizsgálati eljárás során három hivatásos bíróból álló tanácsban ítélkezik. 

Ha a felülvizsgálati kérelem a Kúria jogerős határozata ellen irányul, a Kúria öt 
hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. 

 Törvény indokolt esetben az eljáró bíróság összetételét az ismertetett szabálytól eltérően 
is megállapíthatja. 
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Az egyesbíró az eléje utalt ügyekben ugyanolyan jogkörben jár el, mint a bíróság tanácsa. 
Mindaz tehát, ami a Pp. szerint a bíróságnak vagy a tanács elnökének a jogkörébe tartozik, 
vonatkozik az egyesbíróra is. 
A Pp. az ülnököknek a hivatásos bírákkal azonos jogokat és kötelezettségeket biztosít az 
ítélkezésben. Így a döntés meghozatala során nem válik el a ténymegállapítás és a jogi döntés.  
 
A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, a pártatlan elbírálás érdekében, a 
bíró és az ülnök az ügy elintézésében nem vehet részt. A törvényben megfogalmazott kizárás 
számos ok miatt következhet be. Így alapul szolgálhat erre a rokonságon túl az egyéb 
személyes kapcsolat (barátság, szomszédság, munkatársi viszony stb.), vagy ha a bíró olyan 
jogviszony alanya, amely miatt, az ügy mikénti elbírálásában valamilyen módon érdekelt. 
Megalapozza azt az egyoldalú pervezetésben megmutatkozó bírói magatartás is. Elfogultságot 
eredményez tehát minden olyan tény vagy körülmény, amelyből objektíve, okszerűen 
következik, hogy a pártatlan elbírálás nem biztosított. 
A törvényben meghatározott feltételek bármelyikének fennállása esetén az e tárgyú bejelentés 
megtételére a bíró köteles. A kizárási okot a fél is bejelentheti. E bejelentésnek az eljárás 
bármely szakában helye van. A kizárás iránti bejelentés a bíró eljárási jogát korlátozza, illetve 
kizárja.  
Ez attól függ, hogy ki és milyen okból élt bejelentéssel. 
 Amennyiben a kizárási okot maga a bíró jelentette be, annak elintézésig a perben nem 

járhat el. 
 Ha a kérelem a féltől származik, és 

- nem elfogultságon alapul, a bírót csak az érdemi határozat meghozatalában 
akadályozza mindaddig, amíg azt el nem intézik; 

- a bíró elfogultságára épül, annak nincs hatása a bíró döntési jogkörének 
terjedelmére; 

- ugyanabban a perben korábban eredménytelenül már tett bejelentést a bíró ellen, 
ennek érdemi döntést korlátozó hatása nincs. 

 
 
4. Hatáskör és illetékesség 
 
A tágabb értelemben vett hatáskör a 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. 
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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.  
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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;  
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 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. 
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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. 
 
 
5. A peres eljárás résztvevői 
 
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 
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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. 
 
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 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 
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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. 
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Képviselet 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
Jogutódlás 
 
A per tárgyát képező jogviszonyban három esetben következhet be a jogutódlás:  
 a fél halála folytán,  
 jogi személy egyesülése, megszűnése, illetve  
 egyéb jogutódlás folytán. 
 
 
A fél halála esetén perbe léphet az örökös, illetve - amennyiben a felperes halt meg - 
jogutódját az alperes is perbevonhatja (más esetben felperesi jogutód perbevonására nincs 
jogszabályi lehetőség).  
 
Nincs helye perbeli jogutódlásnak, ha a per tárgya olyan anyagi jogviszony, mely nem 
örökölhető (például: a haszonélvező halála a haszonélvezeti jogot megszünteti, ehhez képest 
perbeli jogutódlásnak nincs helye.)  
A gyermek elhelyezése iránti igény ugyancsak olyan személyes jog, mely nem száll át az 
örökösre.  
Nincs helye perbeli jogutódlásnak a házasság felbontása iránti perben sem. 
 Jogutódlás következik be a per tárgyát képező jogviszonyban bekövetkező egyéb személyi 
változás esetében is, így például engedményezés, tartozásátvállalás, vagy elidegenítés 
esetében. 
Önkéntes perbelépés minden jogutódlás esetében lehetséges.  
A perbevonás - ide nem érteve a halál miatti jogutódlás esetét - nem vonja maga után azt, 
hogy a jogelőd elbocsátására sor kerül a perből. Ennek feltétele a jogelőd kérelme, továbbá az 
ellenfél beleegyezése, s a bíróság végzése, mellyel a jogelődöt a perből elbocsátja. 
 
A perbelépést, a perbevonást írásban, vagy a tárgyaláson szóban lehet bejelenteni. Írásbeli 
bejelentésre a beadványokra vonatkozó szabályok itt is irányadóak. A bíróság kötelessége, 
hogy a jogutódlás, illetőleg a jogelőd perből történő elbocsátása tárgyában alakszerű 
határozatot hozzon. E végzés ellen külön fellebbezési jog van. 
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Amennyiben a bíróság a jogelődöt a perből elbocsátja, jogutódja a jogelőd helyzetét foglalja 
el. Ha a jogelődöt a perből nem bocsátják el, a jogutód a perben a jogelőd pertársaként vesz 
részt. 
 
 
 
6. A polgári per lefolytatása 
 
keresetlevél 
 
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. 
 
A tárgyalás kitűzése 
 
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;  
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 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.    

 

Keresetváltoztatás 

A felperes a keresetét az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig 
bármikor megváltoztathatja, feltéve, hogy a megváltoztatott keresettel érvényesített jog 
ugyanabból a jogviszonyból ered, mint az eredeti kereset, vagy azzal összefügg. A kereset 
megváltoztatását írásban kell benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A kisértékű 
pereknél a keresetváltoztatás joga korlátozottabb. Ezeknél a pereknél felperes a keresetét az 
alperes érdemi ellenkérelme előadása után csak egy ízben, az első tárgyaláson változtathatja 
meg.  
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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. 

Egyezség 

A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti, hogy a felek a jogvitát vagy a vitás 
kérdések egy részét egyezséggel rendezzék. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a 
bíróság azt végzéssel jóváhagyja, ellenkező esetben pedig a jóváhagyást megtagadja, és az 
eljárást folytatja. A bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint a bírói 
ítéletnek. 
 
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.  
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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; 
 
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. 
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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. 
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A tanút megjelenési, vallomástételi és okirat-felmutatási kötelezettség terheli.  
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. 
A bíróság által kirendelt szakértőt megjelenési és véleményadási kötelezettség terheli. Ez 
utóbbi alól titoktartási kötelezettségre, vallomástétel megtagadási jogára, valamint egyéb 
elfoglaltságára hivatkozással felmentést kérhet. 
 
 a szakértői vélemények; 
 
A szakértő bizonyítási eszköz, amely a bíróság hiányzó szakértelmét pótolja valamely 
bizonyítandó tény meghatározásához, vagy értékeléséhez. A szakértő feladata, hogy a 
tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleményével 
segítse a tényállás megállapítását és a szakkérdés eldöntését. 
 
 
Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni, több szakértőt csak különböző szakkérdések 
felmerülése esetében lehet kirendelni. Szakértőt az igazságügyi szakértők vagy külön 
jogszabályban feljogosított intézmények közül kell kirendelni, más szakértőt csak fontos 
okból lehet alkalmazni. 
A bíróság szabadon mérlegelheti azt, hogy a fél által beszerzett szakvélemény egyes 
megállapításait bizonyítékként mennyiben értékeli. 
A szakértőt a perbíróság vagy a megkeresett bíróság rendeli ki. Igazságügyi szakértői 
intézmény kirendelése esetén az eljáró szakértőt az intézmény vezetője jelöli ki. 
A bírói gyakorlat az írásban előterjesztett szakvéleményt részesíti előnyben. A bíróság az 
írásban előterjesztett szakvélemény beérkezéséről a feleket és a per egyéb résztvevőit értesíti 
azzal a felhívással, hogy a véleményre észrevételt tehetnek. A bíróság hivatalból vagy a felek 
észrevétele alapján felhívhatja a szakértőt a vélemény részletesebb kifejtésére, bizonyos 
kérdések tisztázására, vagy kiegészítésére. A szakértő a felhívásnak - a bíróság 
rendelkezésétől függően - írásban, vagy a tárgyaláson személyes megjelenés kötelezettsége 
mellett, szóban köteles eleget tenni. 
A tárgyaláson a meghallgatás után a felek kérdéseket tehetnek fel a szakértőnek. 
A szakvélemény fogyatékosságainak megszüntetését elsősorban a szakvélemény 
kiegészítésének elrendelésével, illetve a szakértő meghallgatásával kell megkísérelni. 
Amennyiben a szakértő véleménye a korábban eljárt szakértő véleményétől lényegesen eltér, 
a bíróságnak az ellentétek feloldását a szakértők együttes meghallgatásával kell 
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megkísérelnie. Ha a szakértők meghallgatása nem vezet eredményre, a bíróságnak a 
szakvélemények felülvizsgálatát kell elrendelnie. 
A szakértői díjat általában meg kell előlegeztetni a felekkel. A szakértői díjat megállapító 
végzés ellen a kifogásolt összeg erejéig külön fellebbezésnek van helye 
 
 a szemle;  

Szemlének van helye, ha lényeges körülmény megállapításához vagy felderítéshez 
személy, tárgy, tény vagy helyszín közvetlen megfigyelése, illetőleg megvizsgálása 
szükséges. 

 
 az okiratok; 

Ha a fél tényállításait okirattal kívánja bizonyítani, az okiratot a tárgyaláson megtekintés 
végett be kell mutatnia. Az eredeti okirat helyett annak hiteles vagy egyszerű 
másolatban való bemutatása is elegendő, ha ezt az ellenfél nem kifogásolja, és az eredeti 
okirat bemutatását a bíróság sem tartja szükségesnek. 
 

Az olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság ügykörén belül a megszabott 
alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy 
határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban 
foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.  
A közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni, de ellenbizonyításnak a 
közokirattal szemben is helye van.  
 
A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az 
abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, 
feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 
a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük 

írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; 
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták. 
 
A magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél kétségbevonja, vagy 
a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja. 
 
 tárgyi bizonyítékok. 

Előzetes bizonyítás 

Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása előtt, akár annak folyamatban léte alatt 
előzetes bizonyításnak van helye, ha: 

a) valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetőleg annak későbbi 
szakában már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna; 

b) valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per ésszerű időn belül történő 
lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti; 

c) valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli; 
d) a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi. 

Az előzetes bizonyítást a per bíróságánál kell kérni. Ha a per még nem indult meg, az előzetes 
bizonyítást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál vagy annál a helyi 
bíróságnál lehet kérni, amelynek területén a bizonyítás a legcélszerűbben folytatható le. 
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A kérelemben meg kell jelölni: 
a) az ellenfelet, ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek okát; 
b) a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat; 
c) azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak helye van. 

Azt, hogy az ellenfél ismeretlen, továbbá, hogy az előzetes bizonyítás előfeltételei fennállnak, 
valószínűsíteni kell. A bíróság az előzetes bizonyítás elrendelése tárgyában - hacsak az 
ellenfél nem ismeretlen - az ellenfél meghallgatása után határoz, sürgős esetben azonban e 
nélkül is határozhat. Az előzetes bizonyítás elrendelésének kérdésében fellebbezni csak a 
bíróság elutasító határozata ellen lehet. 
A perbíróság az előzetes bizonyítást megkeresés útján is foganatosíthatja. 
Az előzetes bizonyítás eredményét a perben bármelyik fél felhasználhatja. 
 
A bíróság köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb 
magatartást, amely a jóhiszemű joggyakorlás követelményével ellentétes, így azt, amely a per 
elhúzására irányul, vagy erre vezethet. A bíróság a feleket a perbeli jogok jóhiszemű 
gyakorlására figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetésnek ki kell terjednie a rosszhiszemű 
pervitel következményeire is. 
 
A törvény a jóhiszemű joggyakorlással ellentétes perbeli magatartások, mulasztások egyes 
kirívónak minősíthető eseteit pénzbírsággal rendeli sújtani, így az aktív és passzív perbeli 
hazugságot, a perelhúzó- és a felesleges költséget okozó magatartást. 
A rosszhiszemű pervitel szankciója 500 000 Ft-ig - de legfeljebb a pertárgy értékéig - 
terjedhető pénzbírság. A gyakorlat egységes abban, hogy ha a rosszhiszemű pervitel feltételei 
megvalósultak, a bíróság mérlegelési jogkörében eljárva határoz arról, hogy alkalmazza-e a 
szankciót, és ha igen, milyen összegben. 
 

Jegyzőkönyv 

Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a tárgyalásról, a felek szóbeli 
meghallgatásáról, valamint a tárgyaláson kívül foganatosított egyéb meghallgatásról 
(kihallgatásról) jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Az elnök határozza meg, hogy milyen eljárási cselekmények (meghallgatás, kihallgatás, 
tárgyalás stb.) esetében alkalmaz jegyzőkönyvvezetőt. 
Jogszabály megengedheti, hogy a bíróság a tárgyalás (meghallgatás stb.) anyagát 
jegyzőkönyv helyett más módon rögzítse. 
A jegyzőkönyv közokirat, amellyel szemben ellenbizonyításnak van helye. Amíg az ebből 
származó bizonyító erejéhez fűződő vélelem meg nem dőlt, tanúsítja a bírói döntés alapját 
képező, benne foglalt bizonyítékokat, nyilatkozatokat, tényeket, s azt, hogy a tárgyalás 
(meghallgatás) megtartására a perrend előírásainak megfelelően került-e sor.  
 
Ekként a jegyzőkönyv felvételét előíró és készítésének módját rögzítő szabályok garanciális 
jellegű rendelkezések. Megsértésük lényeges eljárási szabálysértéshez vezethet. 
 
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

a) az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot; 
b) a felek nevét és perbeli állását, továbbá a per tárgyát; 
c) a tárgyalás (meghallgatás vagy kihallgatás) helyét, továbbá kezdő és befejező időpontját; 
d) a bírák, a jegyzőkönyvvezető és a tolmács nevét; 
e) a jelenlevő feleknek és képviselőiknek nevét és perbeli állását; 



 29 

f) zárt tárgyalás esetén az erre való utalást. 
 
A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során történteket, 
mégpedig úgy, hogy a jegyzőkönyv alapján azt is meg lehessen állapítani, vajon az eljárás a 
törvényben meghatározott alaki követelményeknek megfelel-e. Ha valamely kifejezés vagy 
kijelentés pontos szövege jelentős, azt szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni. 
Ha a felek bármelyike az eljárás során felmerült valamely körülménynek vagy ott elhangzott 
nyilatkozatnak jegyzőkönyvbe vételét kéri, ezt csak abban az esetben lehet mellőzni, ha a 
bíróságnak az illető körülmény vagy nyilatkozat megtörténtéről nincs tudomása. 
A bírósági tárgyalásról a jegyzőkönyvet egyidejűleg, hangfelvétel esetén pedig legkésőbb 
nyolc munkanapon belül géppel leírt formába kell áttenni. Ha a jegyzőkönyv hangfelvétel 
alapján készül, fel kell tüntetni a jegyzőkönyv írásba foglalásának napját, és a feleket 
tájékoztatni kell arról, hogy az elkészült jegyzőkönyvet mikor és hol tekinthetik majd meg, 
illetve vehetik át. A bíróság a jegyzőkönyvet az írásba foglalást követő további tizenöt napon 
belül kézbesíti, ha törvény a jegyzőkönyv megküldését írja elő. 
A jegyzőkönyvet és az esetleges módosításokat az eljáró bíró, illetve a tanács elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető írja alá.  
Ha az eljárási cselekményen történtek rögzítése hangfelvétellel történik, a hangfelvétel írásba 
történő áttétele során a jegyzőkönyvvezető helyett a leírást végző bírósági alkalmazott jár el, 
és aláírásával igazolja, hogy a leírást a hangfelvételnek megfelelően készítette el. 
 
Határozathozatal 
 
A bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült 
bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk összességében 
értékeli, és meggyőződése szerint bírálja el. Ha a bíróság a tényállást kellően tisztázottnak 
tartja, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja. Ezután a felek perbeszédükben 
értékelhetik a bizonyítás anyagát, előadhatják jogi érveiket. Ezt követően a bíróság zárt 
tárgyaláson meghozza határozatát. 
A tanácskozás és a szavazás is titkos, annál a tanács tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül 
más nem lehet jelen. 
A tanácskozásról - a tanács döntése szerint - készíthető külön jegyzőkönyv is. A külön 
jegyzőkönyv ilyenkor a tanácskozás során történteket, a tanács tagjainak röviden összefoglalt 
érdemi álláspontját rögzíti A szavazás során a tanács tagjai azonos szavazattal rendelkeznek. 
A szavazás eredményeként a határozat lehet egyhangúan, de lehet többségi szavazattal (2:1 
arányban) eldöntött. 
Mind a tanácskozásról készült külön jegyzőkönyvet, mind az írásba foglalt különvéleményt 
zárt borítékban kell elhelyezni. A borítékon fel kell tüntetni, hogy az mit (különvéleményt 
vagy tanácskozási jegyzőkönyvet) tartalmaz, valamint az ügyszámot és sorszámot is, és azt a 
tárgyalási jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A külön jegyzőkönyv és a különvélemény 
megtekintésére jogosultak körét a törvény korlátozza. Azt ugyanis kizárólag 
- a perorvoslat során eljáró bíróság, 
- fegyelmi eljárás esetén az annak kezdeményezésére jogosult személy, és eljárása során a 
fegyelmi bíróság, 
- jogegységi eljárás esetén az annak kezdeményezésére jogosult, illetve a jogegységi eljárást 
lefolytató tanács tekintheti meg. 
 
A döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetőleg az ellenkérelmen; ez a szabály a 
főkövetelés járulékaira (kamat, költség stb.) is kiterjed. 

A tárgyalás berekesztése 
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Ha a per vagy valamely külön eldöntésre alkalmas kérdés a határozathozatalra megérett, az 
elnök a tárgyalást berekeszti. A tárgyalás berekesztése előtt az elnök köteles a feleket erre 
figyelmeztetni és megkérdezni, hogy kívánnak-e még valamit előadni. 

A bíróság a berekesztett tárgyalást a határozat kihirdetése előtt újból megnyithatja, ha 
valamely kérdés további tárgyalása mutatkozik szükségesnek. Újból meg kell nyitni a 
tárgyalást, ha a tárgyalás berekesztése és a határozathozatal között a bírák személyében 
változás állott be. 

Határozatok 

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. 
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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).  

Teljesítési határidő 

A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint tizenöt napos határidőt 
kell szabni. 
A bíróság tizenöt napnál rövidebb, illetőleg hosszabb teljesítési határidőt is megállapíthat, ha 
ez a felek méltányos érdekeinek mérlegelése alapján vagy a kötelezettség természetére való 
tekintettel indokoltnak mutatkozik. A teljesítési határidő megállapításánál figyelembe kell 
venni a feleknek a per vitelében megnyilvánult jó- vagy rosszhiszeműségét is. 
A bíróság a kötelezettségnek részletekben való teljesítését is elrendelheti. Kivételes esetekben 
a határozat jogerőre emelkedése után az első fokon eljárt bíróság a részletekben való 
teljesítést, illetőleg a részletekben való teljesítés módosítását bármelyik fél erre irányuló 
indokolt kérelme alapján - az ellenérdekű fél meghallgatása után - végzésben engedélyezheti. 
A bíróság e végzését tárgyaláson kívül hozza meg, de határozathozatal előtt a másik felet 
köteles meghallgatni. Részletekben való teljesítés engedélyezése esetében a bíróság azt is 
kimondhatja, hogy bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás 
esedékessé válik. 
A jogerős fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidő utólag nem módosítható, a 
kötelezett csak a követelés részletekben történő teljesítésének engedélyezését kérheti 
BH2004. 516.   

Kézbesítés 

A címzett a neki szóló iratot - személyazonosságának igazolása mellett - a bírósági irodában 
is átveheti. 
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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 
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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 
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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. 
 
Határidők 
 
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.  
 
Igazolási kérelem 
 
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 
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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. 

Az iratok megtekintése; másolatok 

A felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a per 
iratait - a határozatok tervezeteinek és az esetleges különvéleménynek kivételével - a per 
bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és azokról maguknak másolatokat 
(kivonatokat) készíthetnek. Oly tárgyalásról készült jegyzőkönyvet azonban, amelyről a 
nyilvánosságot államtitok vagy szolgálati titok megőrzése végett zárták ki, lemásolni vagy 
arról kivonatot készíteni nem szabad.  
Nincs alanyi joga például a tanúnak, a tolmácsnak, vagy a szemletárgy birtokosának arra, 
hogy az iratokba betekintsen, arról másolatot kérjen, vagy feljegyzést készítsen. 
A külön jogszabályok azonban a perbíróság elnökének engedélyéhez kötötten lehetőséget 
adnak arra, hogy az arra egyébként nem jogosult az iratokba betekintsen [pl. 10/1986. (IX. 1.) 
IM-BM együttes rendelet 9. § (1) bekezdése]. Az engedély csak akkor adható meg, ha az nem 
veszélyezteti az eljárás eredményes lefolyását, a tárgyilagos döntést, az állampolgárok 
személyhez fűződő jogait, és ha az ügy tárgyalásáról a nyilvánosságot nem zárták ki. 
Amennyiben a jogvita magánszemélyek között volt vagy van folyamatban, a perben részt 
vevő valamennyi fél (beavatkozó) hozzájárulásának beszerzése az engedély kiadása előtt nem 
mellőzhető. 
Az általános - elnöki engedélyhez nem kötött - esetekben a kezelőiroda az irat megtekintési 
jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg. A felvilágosítást kérő személyazonosságát 
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személyi igazolvánnyal - ügyvéd esetében ügyvédi igazolvánnyal, jogtanácsos esetében pedig 
munkáltatói igazolvánnyal - kell, hogy igazolja. 
 
Az elveszett (megsemmisült) iratok pótlására az ügyben eljárt tanács elnöke intézkedik. 
Ennek keretében a szükséghez képest elrendeli az iratok teljes vagy részleges pótlását, 
meghallgatja az eljárásban részt vett személyeket, kiadmányokat, iratmásolatokat szerez be 
stb. Ha az elveszett (megsemmisült) iratok alapján hozott határozat jogerős és végrehajtható, a 
befejezett ügy iratainak pótlása mellőzhető. A felektől ilyen esetben csak a határozat hiteles 
kiadmányát (másolatát) kell beszerezni. 
 
 
Pénzbírság 
 
A perrendtartás a bírság kiszabásainak feltételeiről külön rendelkezik. 
E szankció alkalmazása a bíróság belátásától függ. Így pénzbírsággal sújtható a fél, pl. ha 
 a perbeli jogait nem gyakorolja jóhiszeműen [Pp. 8. § (3)-(5)], 
 nyilvánvalóan, vagy ismételten alaptalan kizárási kérelemmel él a bíróság vagy a 

jegyzőkönyvvezető ellen [Pp. 19. § (2)], 
 a tárgyalás rendjét megzavarja [Pp. 13. § (3)-(4)], 
 
A kiszabható pénzbírság legmagasabb összege ötszázezer forint azzal, hogy az nem 
haladhatja meg a pertárgy értékét. A kiszabott pénzbírságot szabadságvesztésre átváltoztatni 
nem lehet. A pénzbírság behajtására és hovafordítására azokat a jogszabályokat kell 
alkalmazni, amelyek a bíróságok által büntetőügyben kiszabott pénzbüntetésekre irányadók. 
 
Perköltség 
 
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 
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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. 
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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. 
 
Az illetékekre vonatkozó jogszabály (az 1990. évi XCIII. tv.) részletes szabályokat tartalmaz 
az illetékfizetés módjára és mértékére.  
A polgári eljárásoknál a peres eljárás illetéke a pertárgyérték 6%-a, a fellebbezés illetéke 
szintén a vitatott érték 6%-a; az egyszerűbb fizetési meghagyásos eljárás illetéke 3%.  
Az Illetéktörvény esetenként a százalékos mérték mellett, minimum és maximum összeget is 
megállapít; egyes ügyfajtákra (pl. válóper), vagy eljárásokra (pl. cégeljárás) eltérő százalékos 
mértéket, vagy fix összegű illetéket kell fizetni.   
 
A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére a bíróság rendszerint tizenöt napos 
határidőt szab. A bíróság tizenöt napnál rövidebb, illetőleg hosszabb teljesítési határidőt is 
megállapíthat, ha ez a felek méltányos érdekeinek mérlegelése alapján vagy a kötelezettség 
természetére való tekintettel indokoltnak mutatkozik. A bíróság a kötelezettségnek 
részletekben való teljesítését is elrendelheti.  
 
A bírósági határozatokhoz számos joghatás fűződik. A legfontosabb joghatás a jogerő. 
Jogerőhatás csak azokhoz a határozatokhoz fűződik, amelyek fellebbezéssel már nem 
támadhatók meg.  
A jogerős bírósági határozat:  
 megtámadhatatlan;  
 végleges;  
 végrehajtható. 
 
A megtámadhatatlanságot alaki jogerőnek is nevezik. Ennek megfelelően alakilag jogerőre 
emelkedik az a határozat, mely ellen nincs helye fellebbezésnek, vagy amely ellen 
fellebbezésnek van helye, de a fellebbezésre jogosultak a törvényes határidőn belül nem éltek 
fellebbezéssel, illetve a fellebbezési jogukról lemondtak. 
 
A véglegesség azt jelenti, hogy a határozat tovább már nem vitatható módon rendezi a felek 
jogviszonyát; ezt nevezik anyagi jogerőnek. Az anyagi jogerő pozitív hatása abban áll, hogy 
a felek, a bíróság és más hatóságok egyrészt kötve vannak az anyagi jogerőhöz, másrészt a 
jogerős határozat tartalmát irányadónak kell tekinteniük.  
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Az anyagi jogerő ítélt dolgot (res iudicata) eredményez, mely szerint ugyanazok a felek (és 
jogutódaik) ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog iránt új pert nem 
indíthatnak. 
 
Kivétel a res iudicata hatása alól, ha az ítélet egyik felet olyan szolgáltatásra kötelezi, amely 
az ítélet meghozatala után jár le. Ilyenkor az ítélet anyagi jogereje nem gátolja azt, hogy a 
felek bármelyike keresetet indíthasson a szolgáltatás mennyiségének vagy időtartamának 
megváltoztatása iránt, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság az ítéletét alapította, utóbb 
lényegesen megváltoztak. Az ilyen ún. utóperben (pl. tartásdíj vagy kártérítési járadék 
felemelése vagy leszállítása iránti per) a bíróságnak tehát mindenek előtt azt kell vizsgálnia, 
hogy a korábbi ítéletben rögzített tényálláshoz képest a megváltoztatás szempontjából 
releváns tények tekintetében bekövetkezett-e lényeges változás. A lényeges változás 
megítélésénél jelentősége van annak is, hogy a körülmények kedvező vagy kedvezőtlen 
változása átmeneti jellegű vagy huzamosabb időn át fennállónak tekinthető-e. Önmagában 
egy néhány hónapos jövedelemcsökkenés például a tartásdíj leszállítását nem eredményezheti. 
A szolgáltatás mennyiségének, időtartamának megváltoztatása a kereset megindítását 
megelőző hatodik hónaptól igényelhető. A kereset megindításának ideje a keresetlevél 
beadásának időpontjával azonos. 
Az ítélet ellen benyújtott fellebbezésnek nem kell feltétlenül az egész határozat ellen 
irányulnia. Előfordulhat az is, hogy a fél a határozatnak csak egyes részeit sérelmezi, más 
rendelkezésekkel viszont egyetért. Ezzel függ össze a törvénynek a részjogerőre vonatkozó 
rendelkezése.  
Ha a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak valamely része vagy valamely rendelkezése 
ellen él fellebbezéssel, a határozatnak a fellebbezéssel nem érintett része jogerőre emelkedik 
(részjogerő).  
A másodfokú bíróság kérelemre a másodfokú eljárás során végzéssel bármikor 
megállapíthatja, hogy az ítéletnek fellebbezéssel, illetőleg csatlakozó fellebbezéssel meg nem 
támadott része jogerőre emelkedett. 
Megjegyzendő, hogy egy másik jogágban, a közigazgatási (államigazgatási) ügyeknél a 
másodfokú hatóságot nem köti a részjogerő, tehát, ha csak az ügyfél fellebbezett, a 
másodfokú határozat számára akár kedvezőtlenebb is lehet!). 
 
A végrehajthatóság azt jelenti, hogy a teljesítési határidő után önkéntes teljesítés hiányában a 
jogerős bírósági határozatban foglaltak állami kényszer alkalmazásával is kikényszeríthetők. 
Meg kell említeni, hogy van néhány olyan eset is, amikor a törvény megengedi a nem jogerős 
határozatok végrehajtását is (pl. tartásdíjnál), ilyenkor előzetes végrehajthatóságról 
beszélünk. Az előzetes végrehajthatóság révén a jogosult gyorsabban jut a követeléséhez, 
mert nem kell bevárnia a határozat jogerőre emelkedését, amelyet az esetleges fellebbezési 
eljárás jelentősen késleltethetne. Az előzetes végrehajthatóság elrendelése hivatalból történik, 
ahhoz az érdekelt fél kérelmére nincs szükség.   
 
A határozatok kijavítása 
 
A bíróság névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás esetén a 
határozat kijavítását végzéssel bármikor hivatalból is elrendelheti. Az elírások közül a 
névcserét vagy a név elírását a törvény külön is nevesíti. Az egyéb elírások általában a 
gépelési és leírási hibák. 
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A kijavítás nincs határidőhöz kötve, azt a bíróság hivatalból vagy a felek bármelyikének 
kérelmére elrendelheti, mégpedig a felek meghallgatása nélkül is. A kijavítás felől a bíróság 
minden esetben végzéssel határoz, így akkor is, ha az ítéletét javítja ki.  
A kijavítás intézménye olyan, a határozatban meglévő hibák orvoslására szolgál, amelyek 
téves volta nem az érdemi döntésből ered. A ténybeli és jogi tévedés tehát kijavítással nem 
korrigálható. 
A kijavítás tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha az a 
rendelkező részre vonatkozik. A kijavítás iránt előterjesztett kérelemnek a határozat elleni 
fellebbezésre és a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. 
A határozat kijavítását rendelő végzést a kijavított határozatra s lehetőleg annak kiadmányaira 
is fel kell jegyezni. Ha a határozatot már kézbesítették, a kijavítást feltüntető kiadmányt is 
kézbesíteni kell. 

A határozatok kiegészítése 

 
Ha a meghozott határozat (ítélet, végzés) azért hiányos, mert a bíróság valamely kérdésben 
elmulasztotta a döntést, a mulasztás a határozat kiegészítésével pótolható. 
Az ítélet kiegészítését annak közlésétől számított tizenöt nap alatt bármelyik fél kérheti, ha a 
bíróság valamely kereseti kérelem vagy ellenkérelem felől, vagy a kereseti kérelem vagy az 
ellenkérelem valamely része felől akár a fő-, akár a mellékkötelezettség tekintetében nem 
határozott, avagy a perköltség viselése vagy az ítélet előzetes végrehajthatósága felől, habár 
annak helye lett volna, nem rendelkezett.  
 
A kiegészítő határozat mindig a rendelkező részt érinti és érdemi döntést tartalmaz. A 
határozat más hiányossága (pl. ha az indokolási kötelezettségének nem tett teljes körben 
eleget a bíróság) kiegészítéssel nem orvosolható. 
 
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, kiegészítő ítéletet hoz, ellenkező esetben a kérelmet 
végzéssel elutasítja. A kiegészítő ítéletet az eredeti ítéletre s lehetőleg annak kiadmányaira is 
fel kell jegyezni. 
A kiegészítés iránt előterjesztett kérelemnek az ítélet elleni fellebbezés beadására és az ítélet 
végrehajtására halasztó hatálya nincs, a bíróság azonban az ítélet végrehajtását a kiegészítési 
kérelem elintézéséig hivatalból is felfüggesztheti. 
 
Az ítélet kiegészítése a fél kérelméhez kötött eljárás. Ha azonban a bíróság a törvény 
értelmében hivatalbóli döntési kötelezettségét mulasztotta el, az ítélet kiegészítésére is 
hivatalból kerül sor. Ekként jár el a bíróság, ha 
- a perköltség viseléséről  
- az állam által előlegezett illeték és egyéb költség megtérítéséről, valamint 
- az ítéletnek az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánításáról ítéletében nem döntött. 
 
 
7. A perorvoslatok 
 
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 
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b) a jogerős bírósági határozatok megtámadásának eszköze a rendkívüli perorvoslat: 
ilyen a perújítás és a felülvizsgálat. 

 
A fellebbezés 
 
Az első fokú bíróság határozata ellen – amennyiben a törvény ki nem zárja – fellebbezésnek 
van helye. Fellebbezéssel élhet a fél, a beavatkozó, végül az, akire a határozat rendelkezést 
tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó része ellen. 
A fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított tizenöt nap, váltóperekben három 
nap. A fellebbezést az első fokú bíróságnál kell írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe 
mondani. 
A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul, s elő 
kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A 
fellebbezésben új tényt is lehet állítani, továbbá új bizonyítékra is lehet hivatkozni.  
A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, ezért főszabályként a 
megtámadott határozat a fellebbezés másodfokon történő elbírálásáig nem emelkedik jogerőre 
és nem hajtható végre.  
 
A határozat jogerőre emelkedésére a kellő időben benyújtott fellebbezésnek, halasztó hatálya 
van; ha azonban a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak valamely része vagy valamely 
rendelkezése ellen él fellebbezéssel, a határozatnak a fellebbezéssel nem érintett része 
jogerőre emelkedik (részjogerő).  
 
Jogerőre emelkedik a határozatnak az a része is, amely ellen fellebbezésnek (csatlakozó 
fellebbezésnek) helye nincs. A fellebbezési kérelmet az első fokú ítéletnek fellebbezéssel nem 
érintett részére később már nem lehet kiterjeszteni.  
A fellebbezés jogáról az arra jogosultak le is mondhatnak. A lemondás a fellebbezési 
jogosultságot megszünteti és hatására a határozat jogerőre emelkedik. A lemondás 
eredményeként a jogerő azon a napon következik be, amelyen valamennyi fellebbezésre 
jogosult lemondó nyilatkozata a bírósághoz beérkezik. Ha a lemondást az érintettek nem 
együttesen jelentik be, a jogerő az utolsó bejelentés megérkezésének időpontjában áll be. 

 

 

Fellebbezési ellenkérelem, csatlakozó fellebbezés 

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 
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 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.  
 
Fellebbezés kis perértékű ügyekben: 
 
A helyi bíróság első fokú hatáskörébe tartozó vagyonjogi perekben, ha a fellebbezésben 
vitatott érték a kettőszázezer forintot nem haladja meg, az ítélet elleni fellebbezésre az 
általánostól eltérő egyszerűbb szabályok vonatkoznak. A fellebbezés elbírálására ugyanezek a 
rendelkezések irányadóak akkor is, ha a fellebbezésben vitatott érték nem haladja meg a 
kereseti kérelemben megjelölt követelés tíz százalékát. 
 
A kis perértékű ügyekben a döntést a másodfokú bíróság olyan eljárásban hozza meg, amely 
egyszerűbb a rendes fellebbezési eljárásnál. Az ilyen típusú fellebbezést főszabály szerint a 
másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, de a felek bármelyikének kérelmére kötelező a 
tárgyalástartás. A tárgyalástartási kérelem előterjesztésére rövid határidők vannak.  
Az igazolási kérelem határidejére a fellebbezéssel kapcsolatos igazolási határidő irányadó  
Fellebbezésnek lényeges eljárási jogszabálysértésre vagy téves anyagi jogszabály-
alkalmazásra hivatkozással van helye. Lényegesnek az az eljárási szabálysértés minősül, 
amelynek az ügy érdemi elbírálására kihatása volt. A téves anyagi jogszabály-alkalmazás az 
anyagi jogi norma tartalmával ellentétes, helytelen jogalkalmazást, azaz jogszabálysértő 
határozatot jelent. A másodfokú bíróság tanácselnöke csak akkor utasíthatja el a fellebbezést, 
ha az érdemleges hivatkozást nem tartalmaz: a hivatkozás megalapozottságát azonban nem 
bírálhatja el. A kis perértékű ügyekben fellebbezésnél az új bizonyítás lehetősége főszabály 
szerint kizárt. 
 
 
 
 
 
 
 
Perújítás 
    
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 
a) 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); 
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b) a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak 
bűncselekménye miatt a törvény ellenére lett pervesztes; 

c) 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. 
 
 
Felülvizsgálat 
 
A felülvizsgálat szintén jogerős bírói ítélet megtámadására szolgáló rendkívüli perorvoslat. A 
legfontosabb sajátossága, hogy ezt a perorvoslatot az ügy érdemi elbírálására kiható 
jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni; meg kell jelölni azt a jogszabályt, melyet a bíróság 
jogerős határozata sért.  
 
Nem tekinthető az ügy érdemi elbírálására kihatónak különösen az a jogszabálysértés, amely 
a) a jogerős határozatnak a kamatfizetésre, a perköltség összegére vagy viselésére 

vonatkozó, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség 
megfizetésére kötelező részének meghozatala során történt, továbbá 

b) a határozatnak a teljesítési határidővel, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos 
rendelkezését vagy az indokolását érinti. 

 
A felülvizsgálati kérelmet a határozat közlésétől számított 60 napon belül kell benyújtani a 
Legfelsőbb Bírósághoz.  
A felülvizsgálati kérelmet a Legfelsőbb Bíróság hivatásos bírája, mint egyesbíró előzetesen 
megvizsgálja. Ha a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére előírt jogszabályi feltételek nem 
állnak fenn, a bíró a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. 
A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek 
bármelyike tárgyalás tartását kéri.  
A felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének helye nincs. A Legfelsőbb Bíróság a 
felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. 
A felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező. 
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8. Különleges perek 
 
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. 

A személyi állapottal kapcsolatos perek körében legelterjedtebbek a házassági perek.  
A házassági perek közé tartozó jogviták: 
 A házasság érvénytelenítése iránti per.  

Az érvénytelenítés célja a házasság érvénytelenné nyilvánítása a Csjt. 7-12. §-aiban 
meghatározott érvénytelenségi okok és az anyagi jogszabályban meghatározott feltételek 
fennállása esetén. 

 A házasság érvényességének megállapítása iránti per, Ez csak létező házasság esetén 
kérhető. Az ilyen perindítást indokolhatja, ha az érdekelteknek annak bizonyítására van 
szükségük, hogy a házasságuk érvényesen jött létre, azonban az ennek megállapításához 
szükséges adatok nem állnak rendelkezésre.  

 A házasság létezésének megállapítása iránti per célja annak ítéleti megállapítása, hogy a 
házasság a jogszabályoknak megfelelően, az alakiságok megtartásával szabályszerűen 
létrejött. 

 A házasság nemlétezésének megállapítása iránti per. Nem létező házasság a Csjt. 2. §-
ában meghatározott, és érvénytelenségi oknak nem minősülő alakiságok betartása nélkül 
kötött házasság, vagy az, amely egyáltalán nem jött létre. 

 A házassági bontóper célja a létrejött házassági kötelék megszüntetése. Bontás esetén a 
házasság a jövőre nézve, az ítélet jogerőre emelkedésével szűnik meg. 

 A házassági vagyonjogi per egyes eljárási szabályait a Pp. 292. §-a tartalmazza. 
 
A házassági perek néhány sajátos szabálya: 
 A házassági perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó 

közös lakóhelye volt. 
 A házassági perben a korlátozottan cselekvőképes házastárs teljes perbeli 

cselekvőképességgel rendelkezik. 
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 A házassági perbe beavatkozásnak helye nincs. 
 A házassági per tárgyalásáról a fél kérelmére a nyilvánosságot az 5. §-ban foglalt 

feltételek nélkül is ki lehet zárni.  
 Házassági perekben a felek részletes személyes meghallgatása általában nem 

mellőzhető. A házastársak őszinte befolyásmentes előadását biztosíthatja az a lehetőség, 
hogy a bíróság a jogi képviselők jelenlétében a házastársakat egymás távollétében is 
meghallgathatja. 

 Házassági perben a felperes keresetétől a per bármely szakában, az alperes hozzájárulása 
nélkül is elállhat,  

 Ha a fél személyesen a tárgyaláson nem jelenik meg, a házasság felbontására egyező 
akaratnyilvánítás alapján nincs lehetőség. 

 Bontóperben a fél megjelenésre nem kényszeríthető, a bíróság - törvényi rendelkezés 
hiányában - a mulasztó féllel szemben kényszerítő intézkedéseket (pénzbírság, 
elővezetés) nem alkalmazhat. 

 Ha a bontóperben tartott első tárgyaláson a felek nem békülnek ki, a bíróság a tárgyalást 
elhalasztja, egyben felhívja a feleket, hogy három hónapon belül írásban kérhetik az 
eljárás folytatását, ellenkező esetben a per megszűnik. A bíróság a tárgyalás folytatására 
csak a kérelem benyújtását követő 30 nap eltelte után tűzhet határnapot. 

 A házassági perekben törvényi felhatalmazás alapján a tényállás teljes felderítése 
érdekében a szükséges bizonyítás hivatalból is elrendelhető, 

 Ha valamelyik házastárs a házassági bontóper jogerős befejezése előtt meghal, a bíróság 
a pert a perköltségre vonatkozó határozathozatal nélkül megszünteti, és a perben esetleg 
már hozott ítéletet hatályon kívül helyezi. 

 A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti a felek békítését, 

 

A közigazgatási perek 

A közigazgatási bíráskodás a polgári igazságszolgáltatás körében végzett azon tevékenység, 
amely által a bíróság a közigazgatásban hozott hatósági döntés tárgyában a hatóság ügyfele és 
a döntéshozó szerv között az ügyfél által kezdeményezett jogvitát eldönti.  

Magyarországon 1896-ban jött létre a Közigazgatási Bíróság, amely 1949-ig működött, mint 
az ország egyetlen, a közigazgatási bíráskodásra szakosodott különbírósága. A közigazgatási 
perek 1997 óta a megyei szintű perbíróságok (törvényszékek) elé tartoznak.  

A közigazgatási perek néhány sajátossága:  

 A bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye alapítja meg. 
 A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni 

kért határozatot hozta; 
 Ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik, a bíróság a jogszabálysértő közigazgatási 

határozatot hatályon kívül helyezi és - szükség esetén - a közigazgatási határozatot hozó 
szervet új eljárásra kötelezi. A Pp.-ben meghatározott egyes ügycsoportokban a bíróság 
a közigazgatási határozatot megváltoztathatja. 

 

A sajtó-helyreigazítási eljárás 
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 Sajtó-helyreigazítást a közlemény megjelenésétől, illetőleg a közvetítéstől számított 
harminc napon belül lehet írásban kérni a sajtótól (jogvesztő határidő); 

 Sajtó-helyreigazítási kérelem előterjesztésére az jogosult, akit a sajtóközleményben név 
szerint megjelöltek, illetve akire a sajtóközlemény nevének megjelölése nélkül 
vonatkozik, ha annak tartalmából személye valamilyen módon felismerhető; 

 Ha a sajtó a helyreigazítási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a helyreigazítást 
igénylő fél az időszaki lap szerkesztősége, a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény 
szerinti műsorszolgáltató, illetőleg a Magyar Távirati Iroda ellen keresetet indíthat; 

 A bíróság a sajtó-helyreigazítási perben soron kívül jár el. Az elnök legkésőbb a 
keresetlevél benyújtásától számított nyolcadik napra tárgyalást tűz ki, kivéve, ha a 
keresetlevél benyújtása elkésett, ez utóbbi esetben az elnök a keresetlevelet idézés 
kibocsátása nélkül elutasítja; 

 E pereket a törvény a törvényszék első fokú hatáskörébe utalja;  
 A sajtóközlemény kifogásolt tényállításának valóságát a sajtószerv köteles bizonyítani; 

Az olyan sajtóközlemény valóságát is általában a sajtószerv köteles bizonyítani, amely 
híven közli más személy tényállítását, nyilatkozatát, vagy átveszi más szerv (sajtószerv) 
közleményét; 

 Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, ítéletében az alperest határidő kitűzésével a bíróság 
által megállapított szövegű helyreigazítás közlésére és a felmerült költségek viselésére 
kötelezi. 

A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek 

 Munkaügyi pernek minősül: 
a) a munkaszerződés megkötését megelőző tárgyalásra, a munkaviszony megszűnését 

követően a munkaviszonyból eredő jogra, 
b) a kollektív szerződés kötésére jogosult felek, illetve ezek és harmadik személy 

között, a kollektív szerződés fennállására, továbbá a kollektív szerződésből eredő 
jogra, 

c) a sztrájkkal, egyéb munkaharccal vagy a szervezkedési szabadsággal kapcsolatos 
jogellenes magatartásra, 

d) az európai részvénytársaságban a munkavállalók döntéshozatalba történő 
bevonására vonatkozó szabályok megsértésére alapított igény érvényesítése 

 
 A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a társadalombiztosítási határozat bírósági 

felülvizsgálata;  
 Munkaügyi perben meghatalmazottként a munkáltatói érdek-képviseleti szervezet is 

eljárhat a saját tagjának perében. 
 A pertárgy értékének megállapításánál a végkielégítést figyelmen kívül kell hagyni, 

kivéve, ha a kereset kizárólag végkielégítés megfizetésére irányul; 
 Ha a munkaügyi per által érintett munkaviszonyból származó átlagkereset nem haladja 

meg a külön jogszabályban meghatározott mértéket, a perben félként résztvevő 
munkavállaló munkavállalói költségkedvezményre jogosult. A munkavállalói 
költségkedvezményre vonatkozó adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, illetve 
ahhoz csatolni kell a szükséges iratokat. A fél jogosultságát a bíróság a csatolt iratok 
alapján hivatalból vizsgálja; 

 A munkaügyi perben az első fokon eljáró bíróság hivatásos bíróból és két ülnökből álló 
háromtagú tanácsban ítélkezik;  

 A fellebbezést a munkaügyi bíróság székhelye szerint illetékes törvényszék bírálja el. 

Végrehajtási perek 
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A végrehajtási perek a bírósági végrehajtás során  bekövetkezett jogsérelmek orvoslását 
szolgálják és egyes esetekben anyagi jogi jogkérdést eldöntő érdemi per szerepét is betöltik 
(pl. igényper). A végrehajtási perek nem minősülnek vagyonjogi pernek, ezért a helyi bíróság 
hatáskörébe tartoznak akkor is, ha a pertárgyérték a 10 millió forintot meghaladja. 
Amennyiben az adott pertípusra e fejezetben valamilyen eljárási kérdésben speciális szabály 
nincs, úgy a Pp. 365. §, mint utaló szabály értelmében a Pp. általános szabályai 
érvényesülnek. 
 
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. 
 
 
 A követelés behajtása iránti per 
Ha a végrehajtást kérő az adóst harmadik személlyel szemben megillető követelés behajtása 
iránt a harmadik személy ellen pert indít 
a) e perben nincs helye viszontkeresetnek, 
b) ha a harmadik személy a végrehajtó felhívása ellenére az adós követelésére vonatkozó 

nyilatkozatot vagy a követelés összegének befizetését, illetőleg a követelés tárgyának 
letétbe helyezését elmulasztotta, a perköltséget a per eredményére tekintet nélkül viselni 
köteles. 

 
Jogszabály különös illetékességi szabályt a foglalás tűrése és a követelés behajtása iránti 
pereknél nem ír elő, ezért azokra az általános illetékességi szabályok az irányadóak. 
 
 
 
 
 

9. Kisértékű perek (Pp XXVII. fejezet) 
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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. 
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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. 
 

Kiemelt jelentőségű perek (Pp. XXVI. Fejezet) 

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. 
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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.  
 
 
10.  A választott bíráskodás 
   
A választott bíráskodás a felek vitájának a felek egyező akaratával létrehozott szervezetben és 
a felek által megállapított szabályok szerinti eldöntése. 
 
Gyökerei már a középkorba nyúlnak vissza. A szervezett választott bíróságok 
Magyarországon a XIX. század végén alakultak ki, de szerepük a II. világháború után a 
nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok területére korlátozódott. 
A 80-as évek végétől a gazdasági társaságok tagjai közötti vitákban is eljárhattak, ha a felek a 
választott bírósági eljárást írásban kikötötték. Az 1994. évi LXXI. törvény az ENSZ-
mintatörvény (UNCITRAL) felépítését követve egy törvénybe foglalta össze a belföldi és a 
nemzetközi választott bíráskodásra vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Előnyei: 
a) az eljárás gyorsabb (egyfokú); 
b) a döntéshozatalban a felek bizalmát élvező személyek vesznek részt; 
c) a szabályok többsége diszpozitív (eltérést engedő), a felek a vita eldöntésének kereteit 

zömmel maguk alakíthatják ki. 
d) az ítélet külföldön történő végrehajtása egyszerűbb; 
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e) az eljárás nem nyilvános, ez a körülmény a gazdálkodó szervek számára a titokvédelem 
miatt előnyös lehet. 

 
A választott bíráskodás az ügyek bizonyos csoportja esetén a rendes bírósági eljárás pótlására 
szolgál. Csak „kereskedelmi ügyekben” alkalmazható tehát, ha legalább a felek egyike 
gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével 
kapcsolatos. További feltétel, hogy a felek a választott bírósági eljárást írásban kikötötték  
Nincs helye a választott bírósági eljárásnak a nemperes és a különleges eljárásokban (pl. 
sajtóvita, munkaügyi per stb.) 
 
A választott bíráskodás az elbírálandó ügyek szerint lehet belföldi és nemzetközi. 
 
 Belföldi a választott bíráskodás, ha a felek székhelye egyaránt Magyarországon van, 
nemzetközi, ha a felek székhelye különböző államban van, vagy ha a választott bíróság 
székhelye vagy a jogvita valamely lényeges eleme (pl. a teljesítés helye) egy másik államhoz 
kapcsolódik.  
 Nemzetközi ügyekben állandó választott bíróságként a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett szervezett állandó választott-bíróság járt el. A felek az eljárás nyelvét és 
az alkalmazandó jogot maguk határozhatják meg. A bíróság határozatát a szerződés 
kikötéseivel és a kereskedelmi szokások figyelembevételével hozza meg. 
 
A választott bíróságok fajtái: 
 
 eseti választott bíróságnál a felek a bírákat maguk jelölik ki. Az adott ügy elbírálására 

alkalmilag hozzák létre, a döntés után a választott bíróság megszűnik. Ez az általános.  
 
 állandó választott bíróság állandó szervezet keretében folyamatosan működik. Általában 

az országos gazdasági kamara létesítheti. Külön törvény alapján is létesülhet (pl. a 
Tőzsdei Választott bíróság). 

 
Választott bíróvá csak 24 év feletti személy választható. Nem kell jogi végzettség, külföldi 
állampolgár is megválasztható választott bírónak.. 
A bírák száma csak páratlan lehet. Egy bírónál a felek a bírót közösen jelölik három bíró 
esetén (ez a tipikus) 1–1 bírót a felek jelölnek és az így kijelölt két bíró jelöli ki a harmadik 
választott bírót. Ha nem sikerül a bíró személyében megállapodni bármelyik fél kérésére 30 
nap után a bíróság jelöli ki a hiányzó választott bírót. A kijelölést a választott bíró írásban 
fogadja el.  
Az eljárás szabályait a felek maguk határozhatják meg (az állandó választott bíróságnál erre 
nincs szükség, mert ott eljárási szabályzat van). Az eseti választott-bíróság is alkalmazhatja az 
állandó választott bíróság mintaszabályzatait. 
A választott bíróság helyében, nyelvében a felek szabadon állapodnak meg. 
A választott bíróság tanúkat és szakértőket meghallgathat, de bírságot és más kényszerítő 
eszközt nem alkalmazhat. Ha erre szükség van (pl. tanú elővezetése, ideiglenes intézkedés) a 
helyi rendes bíróságtól jogsegély kérhető. 
A választott bírósági ítélet hatálya azonos, mint egy jogerős ítéleté, tehát fellebbezés nincs! 
A törvényben meghatározott súlyos eljárásjogi szabálysértés esetén a választott bírósági ítélet 
érvénytelenítését lehet kérni 60 napon belül a megyei bíróságtól. A megyei bíróság kizárólag 
érvénytelenítheti az ítéletet, de nem módosíthat az érdemi döntésen. 
 
11. A fizetési meghagyásos eljárás 
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A perindítást időben megelőzi, sőt gyakran szükségtelenné is teheti a keresetindításnál 
egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb nemperes eljárás, a fizetési meghagyásos eljárás.  
 
A jogintézmény legfőbb célja száz évvel ezelőtti bevezetésekor az volt, hogy az 
előreláthatólag nem vitatott igények peren kívül nyerjenek gyors elintézést, ami nemcsak a 
bíróságot tehermentesíti, de a felek számára is kedvező mind az időtartama, mind 
költségvonzata szempontjából. A fizetési meghagyásos eljárás mára - akárcsak Európa 
legtöbb államában - kulcsfontosságú jogintézménnyé vált a vállalkozások közötti késedelmes 
fizetés és a körbetartozás problémáinak megoldása szempontjából. 
Az eljárás lényege, hogy a jogosult beadja a kérelmét az azt elbíráló szervhez (bíróság vagy 
külföldön más hatóság, adott esetben közjegyző), amely - ha a kérelem formailag nem hibás - 
rövid határidőn belül kibocsátja a fizetési meghagyást; ebben a kötelezettet felhívja, hogy a 
kért összeget a jogosultnak fizesse meg. A kötelezett ezután vagy megfizeti a kért összeget, 
vagy ellentmondással él, és az eljárás perré alakul, amelyet a bíróság tárgyal le. Ha a 
kötelezett nem vitatja a követelést, akkor végrehajtható okirat keletkezik (jogerős fizetési 
meghagyás), ha viszont vitatja, az eljárás úgy folytatódik, mint egy tipikus jogvita: a bíróság 
előtti perrel. A fizetési meghagyásos eljárás az Európai Unió minden tagállamában ismert 
nemperes eljárás. 
 
A fizetési meghagyásos eljárás nemperes eljárás, amelyre - a Pp. 313-323. §-ok eltérő 
rendelkezéseit meghaladóan - az általános szabályokat kell megfelelően alkalmazni, 
függetlenül attól, hogy a törvény külön rendelkezései erre utalnak-e vagy sem. 
A pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés, fizetési meghagyás útján is 
érvényesíthető. 
A pénzkövetelést illetően egységes a gyakorlat abban, hogy ilyen módon csak lejárt és 
összegében pontosan meghatározott igény érvényesíthető. Ezért nincs lehetőség arra, hogy 
például a közös tulajdon magához váltás útján történő megszüntetése iránti igényt fizetési 
meghagyás útján érvényesítsen a jogosult még akkor sem, ha pontos összegben megjelöli az 
őt megillető megváltási árat. Ugyanezen okból csak keresetlevél benyújtásával érvényesíthető 
a gyermektartásdíj megfizetése iránti követelés akkor is, ha a jogosult a visszamenőleges 
igényérvényesítés folytán általa számított lejárt tartásdíj megfizetését is kéri határozott 
összegben. 
Ingó dolog kiadása iránti igény esetén a fél szabadon dönti el, hogy a követelését keresetlevél 
vagy fizetési meghagyás iráni kérelem benyújtásával érvényesíti-e. 
Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló olyan követelés, 
amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg.  
Ha a fél olyan követelésre nyújt be keresetlevelet, amely kizárólag fizetési meghagyás útján 
érvényesíthető, a bíróságnak fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemként kell 
elintéznie. 
Természetesen a jogosult választása alapján az egymillió forintot meghaladó követelés is 
érvényesíthető fizetési meghagyással, de ebben az esetben az igény már keresettel is indítható. 
A fizetési meghagyás iránti kérelmet az erre rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni. Az 
űrlapot eggyel több példányban kell a bíróságnál benyújtani, mint ahány fél az eljárásban 
érdekelve van. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének ugyanaz a 
hatálya, mint a keresetlevél beadásának. A peres felet megillető költségkedvezmények a 
fizetési meghagyásos eljárásban is igényelhetőek.  
A fizetési meghagyás kibocsátása - értékhatártól függően - a helyi vagy megyei bíróság, 
munkaviszonyból származó pénzkövetelés esetén a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. 
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A bíróság a fizetési meghagyást az ellenfél meghallgatása nélkül bocsátja ki. Hirdetményi 
kézbesítésnek helye nincs. A fizetési meghagyásban a bíróság felszólítja a kötelezettet, hogy a 
követelésnek a meghagyás kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt tegyen eleget és az 
összegszerűen meghatározott eljárási költségeket is fizesse meg. A fizetési meghagyás 
tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy a kötelezett, ha a követelést alaptalannak tartja, akkor 
a fizetési meghagyás ellen a kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt (váltón alapuló 
követelés esetében három nap alatt) a fizetési meghagyást kibocsátó bíróságnál írásban 
ellentmondással élhet; a fizetési meghagyásnak bármilyen címen előterjesztett megtámadása 
ellentmondásnak számít. Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a 
kötelezett a követelés összegét teljes egészében elismeri, és csak a fizetésre halasztásnak vagy 
az összeg részletekben való megfizetésének engedélyezését kéri.  
 
Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen 
irányul, a fizetési meghagyásnak az ellentmondással nem érintett része (rendelkezése) 
jogerőre emelkedik. 
 
Ha a fizetési meghagyást ellentmondással kellő időben nem támadták meg, annak ugyanolyan 
hatálya van, mint a jogerős ítéletnek, tehát rendkívül fontos, hogy a követelés vitatása esetén 
ellentmondással kell élni!  
 
A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul 
át. Ilyenkor a bíróság felhívja a jogosultat, hogy az illetéket nyolc napon belül a peres eljárás 
illetékének összegére egészítse ki. Ennek elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti. 
Az illeték kiegészítése esetében a bíróság az ügy tárgyalására határnapot tűz ki, és arra a 
jogosultat felperesként, a kötelezettet pedig alperesként megidézi.  
 
 
 
Jogszabályi változások 2010. június 1.-től  
 
A legfontosabb változás, hogy a törvény az eljárás lefolytatását közjegyzői hatáskörbe utalja. 
 
A fizetési meghagyásos eljárás a fentiek alapján egy igen egyszerű, bírói mérlegelést mellőző 
nemperes eljárás, Nyugat-Európában az utóbbi években sorra születtek azok a jogszabályok, 
amelyek az elektronikus adatfeldolgozásra támaszkodva minimálisra csökkentették az eljárás 
lefolytatásához szükséges időtartamot és a bírói közreműködés mértékét is. Fontos 
megemlíteni, hogy 2006. december 12-én az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az 
európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendeletet, mely a 
nemzeti jogra tekintettel lehetővé teszi a kérelem elektronikus úton történő elintézését is (a 
rendelet a határon átnyúló ügyekre vonatkozik). 
A fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása nem feltétlenül igényli a bíróság közreműködését 
hiszen jogvita nem lévén nem jár ítélkezési tevékenységgel, másrészről viszont jelentősen 
leterheli a bíróságokat. 
Lehetőség van már a fizetési meghagyásos eljárás bíróságon kívüli elintézésére is. A 
közjegyzőség olyan jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez az igazságszolgáltatási 
szervezet részeként, amivel az érdemi ítélkezést végző bíróságokat tehermentesíti a formális 
jogszolgáltatási feladatoktól, hogy azok az érdemi jogviták elbírálására koncentrálhassanak 
A fizetési meghagyásnak a közjegyzőséghez telepítése kapcsán a törvényhozó kiemelte, hogy 
a közjegyzőség költségvetési támogatás nélkül, a jelenlegi illetékszinteken illeték helyett 
bevezetendő díj ellenében kiépíti az elektronikus fizetési meghagyásos eljáráshoz szükséges 
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infrastruktúrát, és lefolytatja az évi több mint 400 ezer ilyen nemperes eljárást a jelenlegi 
hosszabb bírósági eljárási időtartam helyett a törvény szerinti 3-15 nap alatt. Kiemelendő, 
hogy a - a közjegyzői eljárásokra vonatkozó hatályos szabályozással szemben - a törvény úgy 
rendelkezik, hogy a rászoruló felek a bírósági eljárások módjára részesülhetnek 
költségkedvezményben, az egyébként nem költségmentes felek pedig a díjat beszámíthatják 
az esetleges későbbi peres eljárás illetékébe. 
A közjegyző eljárása, mint polgári nemperes eljárás - az egyéb közjegyzői nemperes 
eljárásokkal összhangban - a bíróság eljárásával azonos hatályú. A fizetési meghagyásos 
eljárásra egyébiránt az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 
nem alkalmazandó, tekintettel arra, hogy jelen törvényben az ott szabályozott kérdésekhez 
képest jelentős számú eltérés, illetve részletesebb szabályozás található. 
A törvény szerint 2010. június 1-jétől működik a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál 
(MOKK) egy országosan egységes számítógépes rendszer, amely tartalmazza, és gépi úton 
feldolgozza a fizetési meghagyásos eljárásban tett nyilatkozatokat, iratokat. A rendszerhez 
minden közjegyző közvetlenül hozzáfér, és e rendszeren keresztül, elektronikus úton végzi az 
eljárási cselekményeket. A számítógépes rendszer mindig az adott közjegyző „nevében” jár 
el, a meghagyásra és egyéb iratokra mindig annak a közjegyzőnek a neve és 
bélyegzőlenyomatának képe kerül, aki felelős a kiadott határozatokért (aki az adott ügyben 
eljár). A rendszerhez internetes felületen a felek is hozzáférhetnek, akik a törvényben foglalt 
feltételekkel beadványaikat közvetlenül rögzíthetik a rendszerben. A törvény lényegében 
automatizálást vezet be azzal, hogy kimondja: a kifejezetten emberi közreműködést nem 
igénylő eljárási cselekményeket a MOKK rendszere is elvégezheti, természetesen csak akkor, 
ha az eljárási cselekmény elvégzésnek törvényi feltételei fennállnak. Az ily módon elvégzett 
eljárási cselekmény értelemszerűen az eljáró közjegyző intézkedésének tekintendő annak 
minden jogkövetkezményével együtt. 
A kérelmet elektronikus úton is be lehet benyújtani, ebben az esetben a kérelmet a közjegyző 
15 nap helyett - amely a szóbeli vagy a papír alapú előterjesztések esetén irányadó - legfeljebb 
3 munkanap alatt intézi el, automatikus feldolgozás keretében. A papíron beérkező és szóban 
előterjesztett kérelmeket is automatikusan dolgozza fel a rendszer, ennek azonban az a 
feltétele, hogy azt a közjegyző majd rögzítse a MOKK rendszerén. 
Az elektronikus úton előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek elosztása a 
MOKK rendszerének alkalmazásával automatikusan, a közjegyzői székhelyek között egyenlő 
arányban történik. 
Az elektronikus úton beadványt kizárólag erre rendszeresített űrlapon lehet benyújtani, és a 
beadványt 

a) minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni vagy 
b) a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 

törvényben foglalt, a természetes személy hivatalos iratainak a hivatalos szervhez történő 
elektronikus kézbesítésére (benyújtására) vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani. 
A papír alapon benyújtott és a szóban előterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelem folytán indult eljárásban az a közjegyző jár el, akihez a fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelmet benyújtják. 
  
 
 
12.  A bírósági végrehajtási eljárás 
 
A jog érvényesülését általában az önkéntes jogkövetés jellemzi, végső soron azonban a jog az 
állam kényszerítő ereje folytán valósul meg.  
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A végrehajtás két fő módja:  
a) a büntetés-végrehajtás (a kényszer döntően személyre irányul) és  
b) a vagyoni végrehajtás. 
 
A bírósági végrehajtás a vagyoni végrehajtás fő útja. Rendszerint más, jogvitát eldöntő 
eljáráshoz kapcsolódó polgári nemperes eljárás, amelynek során a bíróság, illetőleg a bírósági 
szerv általában vagyoni kényszerrel juttatja érvényre, a kötelezettség teljesítésére irányuló 
jogi szankciót.  
 
A bírósági végrehajtás során állami kényszerrel is el kell érni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg 
az egyéb magatartásra kötelezett (az adós) teljesítse a kötelezettségét. Az állami kényszer 
elsősorban az adós vagyoni jogait korlátozhatja, kivételesen az adós személyiségi jogait is 
érintheti.  
 
Az adós személye elleni kényszercselekményt – a bíróság, illetőleg a bírósági végrehajtó 
intézkedése alapján – a rendőrség végzi el. 
A pénzforgalmi úton érvényesíthető pénzkövetelést (bankszámlával rendelkezik az adós) 
azonnali beszedési megbízással kell behajtani;  
Bírósági végrehajtásnak akkor van helye, ha az azonnali beszedési megbízás nem vezetett 
eredményre. Bankszámlával nem rendelkező adós ellen a bírósági végrehajtás során a 
pénzkövetelést elsősorban az adós munkabéréből, illetményéből, ill. hasonló jellegű 
járandóságából, illetőleg a pénzintézetnél kezelt, az adóst megillető összegből kell behajtani. 
Ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, illetőleg a pénzintézetnél kezelt összegre 
vezetett végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen 
lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható.  
A bírósági végrehajtást végrehajtható okirat (pl. végrehajtási lap, végrehajtási záradék) 
kiállításával kell elrendelni. A bíróság csak a végrehajtást kérő kérelmére állítja ki a 
végrehajtható okiratot. A végrehajtási kérelmet a kellő példányban, megfelelően kitöltött 
végrehajtható okirat nyomtatványon kell előterjeszteni. 
 
Az első fokon eljárt bíróság végrehajtási lapot állít ki 
a) a bíróság polgári ügyben hozott marasztaló határozata alapján; 
b) a bíróság büntetőügyben hozott határozatának a polgári jogi igénnyel kapcsolatos 

marasztalást tartalmazó része alapján; 
c) a bíróság által jóváhagyott egyezség alapján. 
 
 
A végrehajtás foganatosításának megkezdése 
 
A bíróság a végrehajtható okiratot megküldi az adós lakóhelye, illetőleg székhelye szerinti 
végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek. A végrehajtás során felmerülő költséget a 
végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli. 
A végrehajtó a végrehajtás foganatosításának megkezdésekor a helyszínen adja át a 
végrehajtható okiratot az adósnak, és egyúttal felhívja őt az azonnali teljesítésre. 
A végrehajtás során a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós 
a) lakását és egyéb helyiségét, 
b) bármely vagyontárgyát, 
c) gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. 
A végrehajtás során személymotozásnak nincs helye. 
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A végrehajtó – szükség esetén – az adós lezárt lakását, egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető 
bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja.  
Ellenszegülés esetén a végrehajtó közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordulhat.  
A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, 
amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak 
(adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, továbbá egyéb járuléknak a 
levonása után fennmarad. 
Az ily módon csökkentett összegből – a törvényben foglalt részletes szabályok szerint – 
általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot (pl. a gyermektartásnál) lehet 
levonni. 
Ha az adós a végrehajtható okiratban feltüntetett kötelezettségét önként nem teljesítette, a 
végrehajtó az adós ingóságait foglalási jegyzőkönyvben összeírja, és ilyen módon lefoglalja. 
Lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről 
valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van. A házassági életközösség tartama alatt a 
házastársaknak vagy bármelyiküknek a vagyontárgyát bármelyik házastárs ellen külön 
vezetett végrehajtás során is le lehet foglalni. Nincs helye a foglalásnak, ha az a házastárs, aki 
ellen a végrehajtás nem irányul, kétséget kizáróan igazolja, hogy a szóban levő vagyontárgy 
nem a házastársi vagyonközösséghez, hanem az ő különvagyonához tartozik. 
A törvényben tételesen meghatározott vagyontárgyak (pl. szükséges ruházati cikk, 
háztartásához nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelés) mentesek a végrehajtás alól. 
A lefoglalt ingóságot – ha a törvény másképpen nem rendelkezik – az adós őrizetében kell 
hagyni. Az adós a lefoglalt ingóságot – az elhasználható dolog kivételével – használhatja, de 
csak rendeltetésének megfelelően és az állag sérelme nélkül. A lefoglalt ingóságon 
elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. A lefoglalt ingóság elhasználása, elzálogosítása, 
elidegenítése, megsemmisítése vagy a végrehajtás alól más módon való elvonása 
bűncselekmény. 
Az értékesítendő ingóságnak az értékesítés helyére történő elszállításáról a végrehajtó 
gondoskodik. Az ingóságot rendszerint árverésen kell értékesíteni. 
A Vht. külön szabályokat tartalmaz az ingatlan-végrehajtásra.  
A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget kell kielégíteni. 
Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a 
kielégítési sorrendet a Vht. határozza meg. A végrehajtót a tevékenységéért a végrehajtói 
díjszabás szerint megállapított díj és költségtérítés illeti meg. 
 
Egy eredménytelen bírósági végrehajtási cselekmény (pl. sikertelen foglalás) nem szünteti 
meg a kötelezett tartozását!  
 
Ha egy későbbi időpontban a jogosult kéri az eljárás folytatását, és például adatokat szolgáltat 
az adós lefoglalható vagyontárgyairól, letiltható jövedelméről, akkor újabb végrehajtási 
cselekményre, letiltásra, foglalásra kerülhet sor (pl. lehet, hogy az adós örökölt, 
munkaviszonyt létesített stb.). 
A végrehajtási jog csak a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, az elévülésre irányadó 
szabályok szerint. 
 
 
13.  A csődeljárás és a felszámolási eljárás (1991. évi XLIX. törvénynek 

eredetileg IL. volt a számozása)  
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 Az eredeti törvény a végelszámolást is tartalmazta, de ez utóbbi szabályozása 2006 évtől a 
Cégtörvénybe került át. 
A törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és ezek hitelezőire terjed ki, de a törvénynek a 
csődeljárásra, valamint a felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a sportegyesületekre 
is megfelelően alkalmazni kell. 
A csődeljárás és a felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden 
vagyona, amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, 
továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt szerez. 
A hitelezők vagy csoportjaik érdekeik képviseletére hitelezői választmányt alakíthatnak. A 
választmány az azt létrehozó hitelezőket képviseli a bíróság előtt, illetve a 
vagyonfelügyelővel, a felszámolóval való kapcsolat során. Minden gazdálkodó szervezetnél 
csak egy választmány működhet. A választmány megalakításának feltétele, hogy azt legalább 
a bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek a 
bejelentett hitelezői követelések legalább egyharmadával. E hitelezők maguk közül 
háromtagú választmányt választanak. A választmány a megalakításáról, tagjairól és jogairól a 
megalakulását követő 8 napon belül értesíti az adóst, a bíróságot, a vagyonfelügyelőt vagy a 
felszámolót. 
 
A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
bíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárás.  
A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének hatálya alá 
tartozó és nem Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet ellen megindított főeljárás 
vagy területi eljárás lefolytatására a Fővárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 
Csődeljárás és felszámolási eljárás nem indítható meg, ha a büntetőügyben a jogi személlyel 
szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, és erről a büntetőügyben eljáró bíróság vagy 
ügyész a bíróságot értesítette. 
A megindult csődeljárást, felszámolási eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság határozatának 
jogerőre emelkedéséig, illetőleg a büntetőeljárás során alkalmazott intézkedés 
végrehajtásának befejezéséig fel kell függeszteni. 
Ha ez a hitelezők követelésének teljesülését jelentősen késleltetné vagy veszélyeztetné, a 
vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság engedélyezheti a csődeljárás és a 
felszámolási eljárás megindítását, illetőleg folytatását. 
 
A csődeljárás 
 
A gazdaság működésében természetszerű, hogy a vállalkozások egy része nem tud megfelelni 
a piaci követelményeknek és tönkremegy. Az ilyen vállalkozásokat – a hitelezők érdekére is 
tekintettel – mielőbb fel kell számolni, vagy úgy kell ujjászervezni, hogy beilleszkedhessenek 
az üzleti életbe. Ezt az utóbbi célt szolgálja a csődeljárás jogintézménye.  
 
A csődeljárás olyan nemperes eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése 
érdekében – fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz 
kísérletet.  
 
A csődeljárás célja tehát az, hogy lehetőleg rövid időn belül az adós és a hitelezői között 
egyezség jöjjön létre. A fizetési haladék jogintézménye elsősorban ennek előkészítésére 
szolgál. A legfontosabb célkitűzés a fizetőképesség helyreállítása a cég további működése 
érdekében. A csődeljárás a felszámolási eljárást és a végelszámolástól eltérően nem vezet a 
cég jogutód nélküli megszűntetéséhez. 
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A csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet a gazdálkodó vezetője nyújthat be a bírósághoz. 
Az adós csődeljárás iránti újabb kérelmet mindaddig nem nyújthat be, amíg a korábbi 
csődeljárás megindításának időpontjában fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői 
igény kielégítésre nem került. 
A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat is tájékoztatni kell. A csődeljárás kezdő időpontja 
az a nap, amelyen az adós kérelme a bírósághoz érkezett. Ha a csődeljárás kezdő időpontjával 
egyidejűleg vagy azt követően az adós ellen felszámolási eljárás megindítására irányuló 
kérelem érkezik, a bíróság a kérelem elbírálását a csődeljárás jogerős befejezéséig 
felfüggeszti. 
 
Fizetési haladék: Csak abban az esetben van értelme az adós számára fizetési haladékot 
biztosítani, és a csődeljárást lefolytatni, ha remény van a csődegyezség megkötésére. A 
formális eljárások elkerülése érdekében a hitelezőknek a törvényben előírt arányban - többek 
között a hitelállomány kétharmadának - a fizetési haladék megadásához is hozzá kell 
járulniuk.  
A bíróság a fizetési haladékról szóló végzésben (mely a Cégközlönyben is megjelenik) a 
felszámolók névjegyzékéből vagyonfelügyelőt rendel ki.  
A tárgyaláson az adós kéri a hitelezők egyetértését a fizetési haladékhoz.  
A kért fizetési haladék - az adós választása szerint - legalább 60, legfeljebb 120 napra szólhat 
(60 napos hosszabbítás lehet). A kérelmet a fizetési haladék lejárta előtt kell a bírósághoz 
benyújtani. A fizetési haladék megadásával egyidejűleg a bíróság a felszámolók 
névjegyzékéből vagyonfelügyelőt rendel ki. 
A vagyonfelügyelő részt vesz a fizetőképesség helyreállítását, illetve megőrzését célzó 
program és egyezségi javaslat megtárgyalásán. A vagyonfelügyelő jóváhagyja a 
csődeljárásban kötött egyezséget, amennyiben az megfelel a jogszabályban foglaltaknak. E 
rendelkezés mellőzésével kötött egyezség semmis. 
A vagyonfelügyelői tisztség a csődeljárás megszüntetésével (befejezetté nyilvánításával), a 
felfüggesztett felszámolási eljárás folytatása esetében pedig a felszámoló kirendelésével 
szűnik meg. 
A vagyonfelügyelő díját és igazolt költségeit az adós viseli. A vagyonfelügyelő díjának 
mértéke az egyszerűsített mérlegben meghatározott eszközök könyvszerinti értékének 1%-a.  
 
Legkésőbb a fizetési haladék időtartama alatt az adós köteles a fizetőképesség helyreállítását 
vagy megőrzését célzó programot és egyezségi javaslatot készíteni. Az adós az egyezségi 
tárgyalás megkezdésének helyét és időpontját - a tárgyalást legalább 15 nappal megelőzően - 
két országos napilapban is köteles közzétenni. 
Az egyezség csak írásban és a fizetési haladék megadásához szükséges hitelezői hozzájárulás 
esetén köthető meg. 
 
A megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az 
egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség 
megkötésében nem vettek részt.  
 
Az egyezség e hitelezőkre vonatkozóan nem állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket, mint 
amelyeket az egyezséghez hozzájáruló hitelezőkre megállapított.  
Ezzel a szabállyal a csődeljárásban is alkalmazásra kerül a kényszeregyezség jogintézménye. 
A csődegyezség jelentősége, hogy a csődegyezség hatálya alatt, a csődegyezség részét képező 
követelések tekintetében felszámolási eljárást nem lehet kezdeményezni. A csődegyezség 
megszegése esetén azonban bármelyik hitelező indíthat felszámolási eljárást. 
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A 2009. évi LI. törvény jelentősen megváltoztatja a hatályos csődtörvényt. A módosítás 
főszabályként 2009 szeptember 1.-én lép hatályba. 
 
Az utóbbi években évente csak néhány csődeljárás indult, tehát a gyakorlatban nem élt ez a 
jogintézmény. A hatályos szabályozás ugyanis egy előzetes hitelezői konszenzust követel meg 
a fizetési haladékhoz, és viszonylag nehéz a csődegyezség feltételeit is teljesíteni. Ennek 
alapján valószínűsíthető, hogy az adós és a hitelező méltányos érdekeit szem előtt tartó új 
csődszabályozás elősegítheti, hogy a piacvesztés vagy a veszteséges gazdálkodás miatt 
likviditási vagy fizetési nehézségekkel rendelkező vállalkozások inkább idejekorán csődöt 
jelentsenek, mintsem később, egy jelentős adósságfelhalmozást követően felszámolás 
induljon ellenük. A cél az, hogy a piaci nehézségekkel küzdő gazdálkodók egy bíróság előtti 
csődeljárás keretében és csődvédelem birtokában kíséreljék meg működésük újraszervezését, 
adósságaik rendezésére, pedig a hitelezőkkel olyan megállapodást tudjanak kötni, ami 
elkerülhetővé teszi a felszámolásukat, azaz a fizetésképtelenség miatti, hosszadalmas eljárást 
követő, jogutód nélküli megszüntetésüket. 
Annak érdekében, hogy az adós - ha erre képes - ki tudja használni a csődeljárás előnyeit, a 
még elsőfokon el nem rendelt felszámolások is felfüggesztésre kerülnek a csődeljárás jogerős 
befejezéséig. 
A módosítás elsődleges célja tehát, hogy a csődeljárás vonzóbbá váljon mind az adós, mind a 
hitelezői részére, teremtse meg a vállalkozás vagyonának védelmét, erősítse a csődeljárás 
adósságrendező funkcióját, a csődegyezségek megkötésével a felszámolási eljárások száma 
csökkenjen. Egy sikeres csődegyezség a piaci partnereknél is elősegíti a pénzügyi helyzetük 
megőrzését, kinnlevőségeik csökkentését. 
A módosítás egyik lényeges újítása, hogy bevezetésre kerül a bíróság által automatikusan 
engedélyezett, annak közzétételétől érvényesülő ideiglenes fizetési haladék (moratórium), 
majd a kérelem formai vizsgálata után elrendelt csődeljárás szerinti fizetési haladék. Az ún. 
csődmoratórium tehát a csődeljárás elrendelésétől kezdve csődvédelmet jelent az adósnak a 
hitelezők követelés-érvényesítésével szemben, azonban - a visszaélések elkerülése érdekében 
- az adós gazdálkodását sajátos szabályok szerint a vagyonfelügyelő ellenőrzi, 
kötelezettségvállalásait jóváhagyja. A csődmoratórium alatt főszabályként tilos a hitelezők 
számára kifizetéseket teljesíteni, az adós ellen ebben az időszakban nem is lehet igényeket 
érvényesíteni, azonnali beszedési megbízásokat teljesíteni stb.). A moratórium ugyanis arra 
szolgál, hogy az adós és a hitelezők kidolgozzák az adósságrendezés részletes feltételeit. A 
csődmoratórium a hitelezők konszenzusa esetén hosszabbítható meg, és csak akkor, ha 
valóban van remény az egyezség megkötésére. A moratórium meghosszabbításának végső 
határideje egy év. Ez az időszak még egy nagyvállalkozás és jelentős számú hitelező (bankok, 
APEH, beszállítók) esetében is elegendő arra, hogy egy végrehajtható csődmegállapodással 
sikeresen befejezetté lehessen nyilvánítani a csődeljárást. 
A törvényben az adós mellé - a bíróság által kirendelt - vagyonfelügyelő szerepe és jogköre 
nagyobb lesz, mint a hatályos szabályozás szerint. A hitelezők a fizetési moratórium 
meghosszabbítását ahhoz is köthetik, hogy a vagyonfelügyelő teljes jogkörű ellenőrzést 
kapjon az adós kötelezettségvállalásaira, kifizetéseire. Ezt a szigorítást az indokolja, hogy az 
adós ne éljen vissza a csődvédelemmel, és őrizze meg a csődvagyont. 
Amennyiben a hitelezői tárgyalásokon a moratórium (meghosszabbított moratórium) 
időtartama alatt az adós nem tudja megszerezni az egyezséghez szükséges konszenzust, a 
tárgyalásokat le kell zárni és erről a bíróságot értesíteni kell, aki hivatalból dönt a csődeljárás 
megszüntetéséről, a korábban felfüggesztett felszámolási eljárások folytatásáról, illetve az 
adós felszámolásának elrendeléséről. 
A csődegyezség megkötésének feltételei is lényegesen kedvezőbbek lesznek a hatályos 
szabályozáshoz képest, ugyanakkor azonban jóval ellenőrzöttebb és dokumentáltabb lesz ez a 
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folyamat, mind a vagyonfelügyelő, mind a hitelezők, mind pedig a bíróság által. Az 
egyezségkötés azért lesz egyszerűbb, mert az egyes hitelezői osztályokban a 
követelésarányosan számított többség már elegendő a szabályszerű egyezséghez. A törvény 
azonban megtartja a hatályos szabályozásból azt a garanciális szabályt, hogy az egyezségből 
kimaradó, vagy azt nem támogató hitelezők számára sem lehet az egyezség diszkriminatív. 
Az egyezséget a bíróság hagyja jóvá, miután megállapította, hogy az megfelel a törvényes 
feltételeknek. Ha a bíróság az egyezséget jóváhagyja, ezzel nyilvánítja befejezettnek a 
csődeljárást, és a jogerős végzés közzétételével szűnik meg a fizetési haladék, kezdődik meg a 
csődegyezség végrehajtása. Ha az egyezség nem felel meg a törvényes feltételeknek vagy a 
szükséges arányú hitelezői jóváhagyás hiányzik, a csődeljárás sikertelenül fejeződik be. 
 
A felszámolási eljárás 
 
    A felszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése 
során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.  

 
     A felszámolási eljárásban hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben vagyoni követelése 

van, hiszen az adós jogutód nélküli megszűnte miatt a bármely követelést már csak ezen 
eljárás keretében lehet érvényesíteni. 
Különösen nagy létszámú hitelezői kör esetén a hitelezői érdekek védelme és az eljárás 
költségkímélőbb és gyorsabb lebonyolítása érdekében indokolt lehet hitelezői választmány 
létrehozása. A hitelezői választmány egyébként a csődeljárás és a végelszámolás esetén is 
létrehozható. A hitelezői választmány az azt létrehozó hitelezőket képviseli a bíróság előtt, 
illetve a felszámolóval való kapcsolat során. A választmány megalakításának módját, 
jogosultságait, működési rendjét a hitelezők egymás között megállapodásban rögzítik. 
 
A felszámolási eljárás 

 az adós,  
 a hitelező(k), 
 a végelszámoló kérelmére; 
 a cégbíróság értesítése alapján vagy 
 a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján (ha a jogi személlyel szemben 

alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett 
eredményre) 

folytatható le.  
 
A felszámolási eljárás a csődeljáráshoz hasonlóan az adós székhelye szerint illetékes megyei 
(fővárosi) bíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárás. 
 
A felszámolási eljárás megindítása (kezdeményezése): 
 
 az adós maga ellen akkor kérheti a felszámolási eljárás lefolytatását, ha fizetésképtelen 

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

fizetésképtelennek tartja. A kérelemben röviden ismertetni kell, hogy az adóst miért 
tekinti fizetésképtelennek és az állítás bizonyításához szükséges iratokat a kérelemhez 
csatolni kell. 
A bíróság ezen a címen az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha 
a) szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát 
követő 15 napon belül sem egyenlítette ki (ez az idő korábban 60 nap volt, így ez 
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jelentős szigorítás) vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési 
felszólítására sem teljesítette, vagy 
b) a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem 
egyenlítette ki, vagy 
c) a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy 
d) a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette. 
A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt 
engedélyezhet.  
A törvény megfogalmazásából egyértelmű, hogy a fizetési haladék engedélyezése a 
bíróság számára csak lehetőség, de nem kötelező azt engedélyeznie és arra sincs 
lehetőség, hogy a tartozás megfizetésére a bíróság részletfizetést engedélyezzen.  

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

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

 
A bíróság az adós fizetésképtelenségét megállapítja akkor is, ha az adós vagy a végelszámoló 
a felszámolási eljárás iránti kérelmében úgy nyilatkozik, hogy az adós fizetésképtelen, 
tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni. 
Ha az adós nem fizetésképtelen, a bíróság az eljárást soron kívül megszünteti. 
 
A fizetésképtelenség fogalma pénzforgalmi szemléletű. A bíróság nem vizsgálja azt, hogy az 
adós tartósan fizetésképtelen-e, avagy csupán időleges likviditási gondokkal küszködik-e (pl. 
kintlévőségeit nem sikerült még behajtani). Nincs mód annak figyelembevételére sem, hogy 
az adós vagyona egyébként meghaladja-e tartozásai összegét. 
A bíróság a felszámolást elrendelő végzésben kijelöli a felszámolót, a végzés felszámolót 
kijelölő rendelkezése fellebbezéssel nem támadható. 
A felszámoló kijelölését szabályozó, a felszámoló személyét érintő rendelkezések folyamatos 
változáson mentek keresztül. A felszámoló az adós törvényes képviselője, de egyben a 
hitelezői érdekek érvényesítője is, ellátja továbbá a törvény által számára előírt feladatokat. 
Tevékenysége többirányú, ezért bizonyos esetekben az ellentétes érdekek egyidejű 
szolgálatára kényszerül. Mindezek miatt bír fokozott jelentőséggel az a jogszabályi 
rendelkezés, hogy az eljárásáért, a kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári 
jogi felelősség általános szabályai szerint felel (Cstv. 54. §).  A felszámolóként kijelölhetők 
körét a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet szabályozza. 
Felszámoló csak az a korlátolt felelősségű társaság és kizárólag névre szóló részvényekkel 
rendelkező részvénytársaság lehet, amely legalább 50 000 000 forint jegyzett tőkével 
rendelkezik, vagy a felszámolói tevékenységéből eredő esetleges kártérítési kötelezettségek 
fedezetére legalább 50 000 000 forint értékben biztosítási vagy bankgarancia szerződést köt.  
A felszámoló szervezetekkel szemben a jogszabály komoly személyi és szakmai 
követelményeket is támaszt.  
A felszámolóként kijelölhető gazdasági társaságokról a pénzügyminiszter névjegyzéket vezet, 
mely névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni.  
 
 
A felszámolási eljárás lefolytatása 
 
Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre 
emelkedést követően haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli e 
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végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét. A Cégközlönyben történő közzétételre a 
Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor. 
A közzététel tartalmi követelményeit a tv. meghatározza. A közzététel legfontosabb elemei:  

 
 a bíróság neve és az ügy száma; 
 a felszámoló neve és székhelye, valamint a felszámoló biztos levelezési címe; 
 a felszámolás kezdő időpontja; 
 a hitelezőknek szóló felhívás, hogy ismert követeléseiket a felszámolást elrendelő 

végzés közzétételétől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be. 
 
A felszámolási eljárás megindulásának jogi következményei:  
 A felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek az alapítói jogokat gyakorló szerv jogai; 
 A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos 

jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet;  
 Az adós ellen a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő végrehajtási 

eljárásokat meg kell szüntetni. A felszámolás kezdő időpontja előtt indult eljárások 
azonban a korábban eljáró bíróság előtt folytatódnak; 

 A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen követelést csak a 
felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni.; 

 A hitelezőknek követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon belül kell a 
felszámolónak bejelenteni.  

 
 
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének kötelességei közé tartozik: 

 a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót, 
egyszerűsített éves beszámolót vagy egyszerűsített mérleget (tevékenységet lezáró 
mérleg), továbbá adóbevallást és az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni, 
és azt a felszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül a felszámolónak és az 
adóhatóságnak átadni. 

 a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról iratjegyzéket készíteni és azokat, 
valamint az irattári anyagot és a folyamatban lévő ügyekről az információkat a 
felszámolónak átadni, 

A bíróság az adott gazdálkodó szervezettől a felszámolás kezdő időpontját megelőző évben 
felvett jövedelemnek 50%-ig vagy - ha a vezető jövedelme nem állapítható meg - 1 millió 
forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a gazdálkodó szervezet vezetőjét, aki e kötelezettségét 
elmulasztotta, vagy valótlan adatokat közölt.  
 
A felszámoló eljárása 
 
 A felszámoló felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét és a vele szemben 

támasztott követeléseket; 
 A felszámoló megállapítja a felszámolás végrehajtásához szükséges költségeket és 

ütemtervet; 
 A felszámoló nyilvántartásba veszi a bejelentett hitelezői követeléseket; 
 A felszámoló jogosult az adós által kötött szerződések többségét azonnali hatállyal 

felmondani;  
 A felszámoló az adós követeléseit esedékességkor behajtja, igényeit érvényesíti, és 

vagyonát értékesíti (nyilvánosan, a forgalomban elérhető legmagasabb áron); 
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 A felszámoló a felszámolás befejezésekor, de legfeljebb 2 éven belül felszámolási 
zárómérleget készít. 

 
 
A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhető 
legmagasabb áron. A felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi. Ezen 
eljárások alkalmazásától csak akkor tekinthet el a felszámoló, ha ehhez a választmány 
hozzájárul, vagy ha a várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit, vagy ha a 
várható bevételek és az értékesítés előrelátható költségei közötti különbség kevesebb, mint 
100 000 Ft. Ebben az esetben a felszámoló az értékesítés egyéb nyilvános formáját is 
alkalmazhatja a kedvezőbb eredmény elérése érdekében. Az értékesítést - ha a választmány 
ettől eltérően nem rendelkezik - a felszámolás közzétételének időpontjától számított 120 
napon belül kell megkezdeni. 
A felszámoló a nyilvános pályázati felhívást a Cégközlönyben - a pályázatok benyújtására 
megállapított kezdő időpontot legalább 15 nappal megelőzően - teszi közzé. 
 
A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a felszámolási 
zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek. 
Mindazok, akik a felszámolási eljárásba hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés 
esetén az eljárás befejezését követően követelésüket az adóssal szemben nem érvényesíthetik. 
 
 
A kielégítési sorrend 
 
A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a 
következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: 
 

a) a felszámolás költségei, 
b) zálogjoggal biztosított követelések a zálogtárgy értékének erejéig,  
c) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék 

jellegű követelések (mely a jogosultat élete végéig megilletné), 
d) a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági 

tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a 
kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági 
vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is 
ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő 
követelése, 

e) a társadalombiztosítási tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
tartozások, az adók és az adók módjára behajtható köztartozások, a 
visszafizetendő állami támogatások, valamint a víz- és csatornadíjak, 

f) egyéb követelések, 
g) a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi 

pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás, 
h) a tulajdonosok ill. többségi tulajdonosok tulajdonában lévő cégek követelései 

(még a jelzáloggal biztosítottak is).  
 

 
Míg a gyakorlatban a sorrendben hátrébb sorolt követelések megtérülési esélye  rendkívűl 
csekély, az a.) pontba sorolt felszámolási költségeket a cég vagyonának értékesítése után 
gyakran ki tudják egyenlíteni. A sorrendből látható, hogy a jelzáloggal biztosított ( jellemzően 
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banki) követelések is előnyösebb helyzetben vannak, a d.) és az e.) kategóriákba sorolt 
hitelezők esetenként tőkekövetelésük egy töredékéhez (5-20%) néha még hozzájutnak, az 
egyéb hitelezők részbeni kielégítése is ritka, mint a fehér holló.  
Emiatt rendkívüli gyakorlati jelentősséggel bír a felszámolási költségek köre és sorrendje. 
A jogszabály meghatározza nem csupán az egyes csoportok közötti sorrendet, de az egy 
csoporton belüli kiegyenlítési arányt is. Főszabályként egy csoporton belül a követeléseket 
követelésarányosan kell/lehet kiegyenlíteni.  
A felszámoló köteles a szakmában szokásos jövőbeni szavatossági jótállási és kártérítési 
kötelezettségek rendezésére - az 57. § (1) bekezdésének d) pontja szerint e célra elkülönített 
összeg egyidejű átadásával - más gazdálkodót megbízni és ezt nyilvánosságra hozni vagy a 
jogosultak számára egyszeri díjú visszatérítést adni. 
Fontos kiemelni, hogy ezek a kötelezettségek a felszámolót csak akkor terhelik, ha a vagyon - 
figyelemmel a követelések besorolási sorrendjére - fedezetet nyújt. Miután a követelés a 
felszámolás alatt nem merült fel (jövőben várható), a jogosult nem feltétlenül bejelentkezett 
hitelező.  
Az adós vagyonából ki nem elégített hitelezői követelések teljesítéséért az állam 
főszabályként nem felel. Az állam szociális szempontokra tekintettel köteles azonban a 
járadékjellegű követelésekért azok esedékességekor helytállni, amennyiben a felszámoló nem 
tudta megváltani e kötelezettséget, illetve egyszeri díjú járadékbiztosítási szerződés 
megkötésére sem volt lehetőség.  
 
A felszámolási költségek 
 
a) az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve a munkaviszony 

megszűnésekor járó végkielégítést is, 
b) a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű 

befejezésével, továbbá vagyonának megóvásával, megőrzésével kapcsolatos költségek,  
c) a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek, 
d) az adóst terhelő, Munkeerőpiaci Alapból kapott támogatás, 
e) a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet 

terhelő költségek, 
f) az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek, 
g) a felszámoló díja.  
 
 
A felszámoló díjának összege a felszámolás során az eladott vagyontárgyak árbevétele és a 
befolyt követelések pénzbevétele együttes összegének 5%-a, de legalább 100 000 Ft. Az adós 
felszámolás alatti tevékenysége esetén az ebből eredő árbevétel 2%-a vehető díjként 
figyelembe. A bíróság ettől különösen bonyolult ügyben eltérhet. Az egyszerűsített 
felszámolási eljárásban a felszámoló díja 300 000 Ft.  
 
A felszámolási eljárás befejezése 
 
A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a 
költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének kielégítéséről, a 
bankszámlák megszüntetéséről. 
Ezzel egyidejűleg dönt a felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről, továbbá 
rendelkezik az adós leányvállalatának, illetve tröszt esetén a tröszti vállalatnak a 
megszüntetéséről is. 
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Ha a felek egyezséget kötöttek, a bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésben dönt a 
felszámolási eljárás befejezéséről, a felszámoló díjazásáról, a költségek viseléséről és az 
egyezségi megállapodásból kizárt hitelezők követeléseinek kielégítéséről. 
 

Egyszerűsített felszámolás 

Ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a 
nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag 
lebonyolíthatatlan, a bíróság a felszámoló kérelmére és írásbeli előkészítése alapján 
végzésben elrendeli az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők 
közötti felosztását, valamint az adós megszüntetését. A bíróság elrendeli a jogerős végzésnek 
a Cégközlönyben való közzétételét is. 
 
Jogszabályi változások 
 
A 2009. évi LI. törvény jelentősen megváltoztatta a hatályos csődtörvényt, ez kisebb részben 
a felszámolási eljárásokat is érintette.   
A törvénymódosítás az ún. egyszerűsített felszámolási eljárásban differenciáltabb 
szabályrendszert teremt meg annak érdekében, hogy a vagyontalan, már nem működő cégek 
gyorsított eljárásban kerüljenek megszüntetésre, jelentősen csökkentve ezáltal az eljárás 
lefolytatásából keletkező állami költségeket is.  
Az új szabály különbséget tesz az egyszerűsített felszámolási eljárásokban aközött, amikor az 
adós cég vagyona az eljárás időtartama alatt változik, és aközött, amikor egy tevékenységet 
már nem folytató, kiüresített, vagyontalan cég felszámolására kerül sor.  
Ha a cég iratanyaga olyan mértékben hiányos, rendezetlen, hogy a felszámolási eljárás 
lefolytatása gyakorlatilag ellehetetlenül, akkor a cégvezetőknek, sőt a többségi 
cégtulajdonosoknak is megteremtődik az anyagi felelőssége annak érdekében, hogy a 
vagyontalan cég megszüntetésével kapcsolatos eljárások költségeit ne az állam fizesse. A 
törvénymódosítás azonban kínál még egy utolsó lehetőséget a cégvezetésnek arra, hogy ezt a 
jogkövetkezményt elkerüljék, rendezett és szabályos irat- és vagyonátadást teljesítsenek a 
felszámoló részére. 
A felszámoló eljárása is részletesebb lesz, és felelősségi szabályai szigorodnak. A már régóta 
nem valorizált minimum felszámolói díjak minimális emelését is tartalmazza a mődosítás. 
tartalmazza. A módosítás eredményeképpen a felszámoló még inkább érdekeltté válik a minél 
nagyobb értékesítési bevételben, az eljárás gyorsabb lefolytatásában, továbbá a hitelezők 
érdekeit sértő, vagyonkimentő cselekmények elleni fellépésben, eljárások indításában, illetve 
kezdeményezésében. 
A törvény lehetővé teszi a felszámolási eljárás megszüntetését, ha az adós valamennyi 
tartozását rendezi, és kifizeti az eljárás költségeit is. 
 
Jogesetek: 
 
EBH2001. 547. Amennyiben a hitelező olyan közjegyzői okirat alapján kéri az adós fizetésképtelensége 
megállapítását és felszámolásának elrendelését, amely végrehajtási záradékkal látható el, tehát végrehajtható 
okiratnak minősül, a fizetésképtelenség megállapítására és az adós felszámolásának elrendelésére csak akkor 
kerülhet sor, ha a hitelező a végrehajtás eredménytelenségét is igazolta [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. 
évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) és b) pont, (4) bek., 1994. 
évi LIII. tv. (Vht.) 10. § b) pont, 21. § (1) és (3) bek., Pp. 164. §, 2/1999. Polgári jogegységi határozat]. 
EBH2000. 338. Az adós fizetésképtelenségének megállapítása szempontjából eredménytelen végrehajtásnak 
minősül az a végrehajtási eljárás, amely az adós lefoglalható vagyona hiányában szünetel [1993. évi LXXXI. tv.-
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nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. b) pont, 
1994. évi LIII. tv. (Vht.) 52. §, 54. §]. 
EBH2000. 232. Az adós részéről a követelt összegnek ügyvédi letétbe helyezése a kővetetés vitatásának 
minősül, ezért ilyen esetben az adós ellen a felszámolási eljárás nem indítható meg [1993. évi LXXXI. tv.-nyel 
és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. § (2) bek. a) pont]. 
BH2008. 159. Ha az adós betéti társaság elleni felszámolási eljárásban a hitelező - a felszámolás közzétételétől 
számított 1 éves jogvesztő határidőn belül - szabályszerűen nem érvényesíti a követelését, s emiatt a felszámoló 
őt hitelezőként nem veszi nyilvántartásba, a hitelező az igényérvényesítési jogát nemcsak a betéti társasággal, 
hanem annak mögöttesen felelős bel- és kültagjával szemben is elveszti [1997. évi CXLIV. törvény 101. §, 103. 
§; 1991. évi XLIX. törvény 27. §, 38. §, 46. §]. 
BH1998. 243. I. A befektetőknek ígért hozamok betartásának hiánya, a befektetési alap rossz gazdálkodása, a 
tőkecsökkenés miatti bizalomvesztés a felszámolási eljárás megindítására a befektetési alappal szemben nem ad 
lehetőséget [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § b) és c) pont, 27. §]. 
BH1997. 550. II. A hitelező követelése csak akkor tekinthető az adós által vitatottnak, ha azt az adós már a 
felszámolási eljárásról való tudomásszerzése előtt vitássá tette [Cstv. 27. § (1) bek a) pont, 27. § (2) bek. a) 
pont]. 
EBH2003. 961. I. A felszámolás kezdő időpontja objektív időpont, amely független attól, hogy az érdekeltek 
arról mikor értesültek. A felszámolás kezdő időpontja után a felszámolási eljáráson kívül a jogszerű követelések 
jóhiszemű kiegyenlítésére sincs lehetőség. Az így esetleg kifizetett követelést a hitelező a felszámoló felhívására 
köteles visszafizetni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 4. § (1) bek., 28. § (2) 
bek., 34. § (2) bek., 57. § (1) bek., 58. § (1) bek.]. 
BH2001. 488. A felszámoló téves jogértelmezésen alapuló besorolása kifogással támadható. A kifogás tárgyában 
hozott bírósági határozat köti a felszámolót akkor is, ha az téves jogértelmezésen alapul. A felszámoló 
jogszabálysértő, de a bíróság végzésével megerősített intézkedése kártérítés alapjául nem szolgálhat [Ptk. 232. § 
(2) bek., 301. § (1) és (2) bek., 339. § (1) bek., 1979. évi 18. tvr.  106. § (2) bek., 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 166. §, 
1991. évi IL. tv. (Cstv.) 35. § (1) és (2) bek., 51. §, 57. § (1) bek. a) és g) pont]. 
BH2008. 219. A felszámolási eljárásban főszabályként csak a fennálló és esedékessé vált követeléseket lehet 
érvényesíteni; az ún. látens nem gazdasági tevékenységből eredő hitelezői igény érvényesítésére csak 
magánszemély, kis- és mikrovállalkozás, valamint őstermelő jogosult [1991. évi XLIX. törvény 35. §, 37. §, 57. 
§ (1) bek. d) pont, 58. § (4) bek.]. 
BH2008. 195. A munkaügyi perben nem vagyoni kártérítésként megítélt követelés nem minősül munkabér 
jellegű követelésnek, ezért nem sorolható be a felszámolási költségek közé [1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) 
bek. d) pontja; 1992. évi XXII. törvény 177. § (2) bek.]. 
BH2006. 296. II. A felszámolás alatt keletkezett felszámolási költségnek minősülő, adótartozásból származó 
követetés is csak a felszámolási eljárás keretében, a törvényben előírt sorrendben elégíthető ki [1991. évi IL. tv. 
57. § (1)-(2) bek. b) pont, 58. § (1) bek.]. 
 
14. A végelszámolásról 
 
A végelszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképes gazdálkodó szervezetek vagyoni-
gazdasági viszonyaik rendezése mellett szűnhessenek meg jogutód nélkül. A végelszámolást 
2006. július 1-jétől a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény (Ctv.) szabályozza. Az új szabályozással az eljárás polgári jogi jellege 
dominánsabbá vált, a hitelezői jogosítványok erősödtek.  
 
Végelszámolásra, mint a fizetőképes gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetését 
célzó eljárás lefolytatására  sor kerülhet:  

 a cég önkéntes elhatározása alapján (az általános szabályok szerinti eljárási mód),  
 a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyszerűsített végelszámolással is 

megszüntethetik tevékenységüket; ennek azonban feltétele, hogy az eljárást a 
végelszámolás kezdő időpontjától számított 120 napon belül befejezzék, vagy  

 a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban alkalmazott szankciója révén  
(ez az ún. kényszer-végelszámolás az eljárás lefolytatásának kivételes módja). 
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A végelszámolás, mint nemperes eljárás a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes 
megyei (fővárosi) bíróság, mint cégbíróság hatáskörébe tartozik. A cégbíróság hatáskörébe 
tartozik az eljárás során előterjesztett jogorvoslati kérelmek (kifogások) elbírálása is.  
A végelszámolási eljárás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnés elhatározásáról szóló 
határozatban megjelölt időpont. Ez az időpont azonban nem lehet korábbi, mint a megszűnést 
kimondó határozat kelte. A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető 
tisztségviselőjének a megbízatása megszűnik, ettől az időponttól a cég önálló képviseleti 
jogosultsággal rendelkező képviselőjének a végelszámoló minősül. A végelszámolóvá 
természetesen a cég korábbi vezetője is megválasztható. 
 
 Az általános szabályok szerint folyó végelszámolást a kezdő időponttól számított 

legkésőbb három éven belül (korábban nem létezett ilyen időhatár, ezért akár tíz éve 
folyó végelszámolások is akadnak),  

 az egyszerűsített végelszámolást 120 napon belül,  
 a kényszer-végelszámolást pedig a jogerős elrendeléstől számított egy éven belül be 

kell fejezni. 
 
A végelszámoló a hitelezői igények bejelentésre nyitvaálló határidő elteltét követő 15 napon 
belül a bejelentett követelésekről jegyzéket készít, amiben külön kimutatja az elismert és a 
vitatott hitelezői igényeket. A jegyzéket 15 napon belül köteles megküldeni a cégbíróságnak. 
Ugyanezen a határidőn belül a végelszámoló értesíteni köteles azokat a hitelezőket, akiknek a 
követelését vitatja. 
Amennyiben a végelszámoló a hitelezői igényt vitatja, az erről szóló értesítése kézhezvételét 
követő 30 napon belül a követelés a bíróság előtt perben érvényesíthető. 
A végelszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen végelszámolási kifogással 
lehet élni. A végelszámolási kifogás a végelszámoló eljárásának időtartama alatt, a 
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legfeljebb a jogszabálysértő intézkedéstől vagy 
a mulasztás bekövetkezésétől számított 60 napon belül terjeszthető elő az eljáró 
cégbíróságnál. 
Külön kiemelt - kifogás előterjesztésére okot adó - mulasztási forma, ha a végelszámoló a 
hitelező kérésére a követelések bejelentésére nyitvaálló határidő lejártától számított 30 napon 
belül nem ad tájékoztatást arról, hogy a követelést elismeri-e, és mikorra várható annak 
kifizetése. 
A kifogás elbírálásáról - a végelszámoló észrevételének beszerzését követően - a cégbíróság 
soron kívül határoz. 
Megalapozott kifogás esetén: 
a) a végelszámoló intézkedését megsemmisíti és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi, 
b) az eredeti állapotot határozatával helyreállítja (ha ez lehetséges), 
c) mulasztás esetén a végelszámolót intézkedés megtételére kötelezi. 
Az alaptalan végelszámolási kifogást a bíróság végzésével elutasítja. 

 
A végelszámoló az eljárás során a cég vagyonát felméri, követeléseit behajtja, tartozásait 
kiegyenlíti, jogait érvényesíti, kötelezettségeit teljesíti, vagyonát értékesíti stb. 
Tevékenységéért a végelszámoló a polgári jog általános szabályai szerint tartozik 
felelősséggel. Fokozott gondossággal, a végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők 
érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével okozott 
kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel. 
A kártérítési felelősség megállapítására különösen akkor kerülhet sor, ha 
a) a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolás alkalmazásáról annak törvényben foglalt 
feltételei hiányában sem tér át az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra, 
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b) a törvényi feltételek bekövetkezése ellenére elmulasztotta a felszámolási eljárás 
kezdeményezését, 
c) a felszámolás elrendelésére a végelszámoló hibájából nem került sor, 
d) ha a végelszámolás alatt álló cég felszámolás alá kerül, és megállapítható, hogy a 
végelszámoló alapos ok nélkül késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével, vagy 
e) nem tett meg mindent a hitelezők veszteségeinek csökkentése, illetve a környezeti károk 
mérséklése a kármentesítés érdekében, vagy 
f) egyes hitelezőket mások rovására előnyben részesített. 
A végelszámoló kártérítési kötelezettségének megállapítását a hitelezők, vagy a felszámoló 
perben érvényesíthetik a megyei/fővárosi bíróságnál. A bíróság arra kötelezi a végelszámolót, 
hogy a cég vagyonához a károkozás összege mértékéhez igazodó tőke-hozzájárulást 
teljesítsen. A bíróság ebben az esetben a végelszámoló díját részben vagy egészben 
megvonhatja. 
A végelszámoló a végelszámolás befejezése után elkészíti a záró dokumentumokat: az 
adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó évéről szóló beszámolót, zárójelentést, 
vagyonfelosztási javaslatot.  
 
Az egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó eltérő szabályok 
Az eljárást a kezdő időponttól számított 120 napon belül be kell fejezni. Nem lehet viszont 
befejezni a végelszámolást, ha kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban. 
A végelszámoló egyszerűsített végelszámolás helyett a végelszámolásra vonatkozó általános 
szabályok szerint jár el, ha 
a) a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, illetve 
b) a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít, vagy 
c) az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban léte 
alatt lejárt.  
d) ha az egyszerűsített végelszámolás alatt előreláthatóvá válik, hogy az egyszerűsített 
végelszámolás befejezése határidőben nem történhet meg. 
 
A vagyonrendezési eljárás 
 
A vagyonrendezési eljárás célja, hogy a jogutód nélkül megszűnt/megszüntetett gazdálkodó 
szervezetnek a cégjegyzékből történt törlése után előkerült vagyontárgyai értékesítése 
szabályozott eljárás keretében történjék meg, és a befolyt ellenérték elsődlegesen a hitelezői 
követelésekre kerüljön felosztásra. 
A vagyonrendezési eljárás a cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi 
bíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárás. 
A vagyonrendezési eljárás kérelemre, vagy hivatalból indul meg. Kérelemre indult eljárásban 
a kérelmezőnek közzétételi költségtérítést kell fizetni. 
A bíróság az eljárás megindítását a Cégközlönyben közzéteszi. A hitelezői követelést a 
cégközlemény megjelenésétől számított 40 napon belül kell bejelenteni a bíróság által 
kirendelt vagyonrendezőnek. 
 
Jogeset: 
EBH2003. 878. A végelszámolási eljárásban határidőben bejelentett hitelezői igényt a végelszámolási eljárást 
követő felszámolási eljárásban - ismételt külön bejelentés nélkül is - határidőben bejelentett hitelezői igényként 
kell nyilvántartásba venni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. 
tv. (többször mód. Cstv.) 22. § b) pont, 28. § (2) bek. f) pont, 29. § a) pontja, 38. § (2) bek., 46. § (5) és (7) bek., 
66. § (2) bek. c) pont, 72. § (2) és (3) bek.]. 
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15.  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról (2006. évi V. törvény) 

 
 
A cégbíróság megyei (fővárosi) bírósági szintet jelent. A cégbíróság nem valamilyen 
elkülönült bírósági szervezetet, hanem megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe tartozó 
meghatározott feladatkört jelent. Ezért a megyei (fővárosi) bíróságot csak olyankor nevezik 
cégbíróságnak, amikor a cégnyilvántartással és a cégekkel kapcsolatos törvényességi 
felügyeleti feladatkörében jár el. A cégbíróság megnevezése: … megyei Bíróság, mint 
Cégbíróság. 
A társasági jog változásával együtt az elmúlt két évtizedben a Cégtörvény is többször 
megváltozott (1988, 1997, 2006). 
A 2006-os változtatás egyik fő indoka az eljárás gyorsítása, és a cégiratok elektronikus 
nyilvánosságának biztosítása. 
Az elektronikus cégeljárás a cégbíróságokon 2005. január 1. és 2006. szeptember 1. között 
már fokozatosan megvalósult a kft. és az rt. cégformáknál. A hatályos 2006. évi V. törvény 
értelmében valamennyi cégforma esetében lehetővé vált a cégbejegyzési (változásbejegyzési) 
kérelem elektronikus úton történő intézése is. 
 
A megyei (fővárosi) bíróság, mint cégbíróság feladatköre a törvény tagolása szerint több 
alapvető eljárást ölel fel, 
 a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárást, 
 a törvényességi felügyeleti eljárást, vagyis az olyan – akár hivatalból, akár kérelemre 

folytatható - eljárásokat, amelyeknek eseteit a 2006. évi V. törvény (a Ctv.) maga 
tartalmazza, 

 az egyéb törvények által a cégbíróság hatáskörébe utalt ügyek elbírálását, ideértve a 
kisebbségi jogok gyakorlása körében, valamint a hitelezői jogok védelme körében 
előterjesztett kérelmek elbírálását is, 

 a cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtását (céginformációs 
szolgálat). 

 
 
Bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás 
 
A céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság a cégjegyzékben tartja nyilván. 
A cégjegyzék nem más, mint az adott cégre vonatkozó nyilvántartott adatok összessége. 
A cégjegyzékbe kérelemre vagy hivatalból történhet bejegyzés, melyet a cégbíróság 
foganatosít. 
Emellett kivételesen, törvényben meghatározott esetben a csődeljárást, illetve felszámolási 
eljárást lefolytató bíróság végzése alapján automatikusan kerülnek rögzítésre az eljárásra 
vonatkozó adatok a cégjegyzékben, illetve más szervezet által a cégbírósághoz eljuttatott 
adatok is automatikusan, a törvény erejénél fogva válnak a cégjegyzék részévé (pl. az 
adószám és a statisztikai számjel változása, a cég bankszámláinak adatai). A törvény ezzel 
összefüggésben általános jelleggel rögzíti, hogy ha a cégjegyzékadatot más bíróság vagy 
hatóság elektronikus úton juttatja el a cégbírósághoz, a nyilvántartásba vételére, tehát a 
cégjegyzékbe történő bejegyzésre is automatikusan, elektronikus bejegyzéssel kerül sor. 
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A cégjegyzékbe történő bejegyzésre és a céggel kapcsolatos, törvényben meghatározott egyéb 
eljárások lefolytatására - ha e törvény másként nem rendelkezik - az a cégbíróság illetékes, 
amelynek illetékességi területén a cég székhelye van. 
Az illetékes cégbíróság a cég léte, működése szempontjából meghatározó jelentőségű 
adatokat a cégjegyzékben tartja nyilván. Alapvető jelentősége van annak, hogy milyen adatok 
kerülnek, illetve kerülhetnek bejegyzésre az egyes cégek cégjegyzékébe. Erre vonatkozóan a 
törvény taxatív felsorolást tartalmaz. Kizárólag azok az adatok szerepelhetnek a 
cégjegyzékben, amelyeket a 24-29. § meghatároz. 
 
a) A cégjegyzék első részében azok az adatok szerepelnek, amelyek valamennyi cég 
esetében kötelező elemei a cégjegyzéknek (pl. székhely, tagok, képviseletre jogosultak). Ezt 
követik azok az adatok, amelyek a cégjegyzék - lehetséges - szükség szerinti elemei, melyek 
tehát csak abban az esetben szerepelnek a cégjegyzékben, ha a cég ilyen döntést hoz, pl. 
fióktelepet létesít. A cégnek ugyanis nem kötelező fiókteleppel rendelkeznie. Amennyiben 
azonban van fióktelepe, fel kell, hogy tüntesse azt a cégjegyzékben; 
b) A cégjegyzékben a kötelező és lehetséges adatok után azok az adatok szerepelnek, 
melyeknek döntően hitelezővédelmi szempontból van jelentősége. Ilyen - többek között - a 
cég elleni végrehajtás elrendelése; 
c) A cégjegyzékben ezt követően az adott cégformákra vonatkozó speciális adatok 
szerepelnek (pl. betéti társaság kültagjaira vonatkozó adatok, részvénytársaság esetén a 
részvényfajták meghatározása). 
 
A cégek saját nevük alatt szereznek jogokat és kötelezettségeket, ezért a cégjogi alapfogalmak 
között kiemelt jelentőségű a cégnév meghatározása. A cégek megkülönböztetésének 
elsődleges eszköze a minden más cég elnevezésétől különböző cégnév. 
A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell 
tartalmaznia. 
A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más cégtől való megkülönböztetését. A 
vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és 
mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül 
csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A 
cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges. 
A cégnévben a cégforma megjelölésén túl a vezérszónak kell szerepelnie, vagyis már nem 
kötelező eleme a cégnévnek a tevékenységre utalás. 
A cég rövidített neve a vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll. 
A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, illetve 
az előzetesen lefoglalt elnevezéstől - a cégforma különbözőségén túlmenően is - egyértelműen 
különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és 
a választott cégformát illetően - megtévesztő. 
Két vagy több azonos nevű cég közül a választott név (rövidített név) viselésének joga azt 
illeti meg, amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be, illetve amelyik 
névfoglalással élt. 
A törvény lehetőséget ad az ún. előzetes cégnév foglalásra. 
Az új szabályozás alapján mód nyílt arra, hogy a cég (leendő cég) jogi képviselője legfeljebb 
60 napos időszakra előzetes cégnév-foglalással éljen, azzal, hogy ha a 60 napos időszakon 
belül a cégbejegyzési (névváltoztatási) kérelem benyújtására nem kerül sor, úgy a névfoglalás 
megszűnik. Ezzel a megoldással a társasági szerződés aláírásakor vagy az alakuló közgyűlés 
megtartásakor a tagok (részvényesek), valamint a jogi képviselő egyaránt biztos lehet abban, 
hogy az alapításról való döntés és a bejegyzési kérelem előterjesztése közötti időszakban nem 
történhet olyan jogilag releváns esemény, amely utóbb a cégnév megváltoztatását teheti 
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szükségessé, illetve a lefoglalt cégnévvel a cég a nyilvántartásba bejegyezhető. Ugyanez 
érvényesül abban az esetben is, ha egy már működő cég kíván nevet változtatni 
változásbejegyzési kérelem benyújtásával. 
 
24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza 
a) a cég cégjegyzékszámát, 
b) a cég nevét, 
c) a cég székhelyét, 
d) a létesítő okirat keltét, 
e) a cég főtevékenységét és a létesítő okiratban meghatározott további tevékenységi köreit, a 
Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra (TEÁOR) szerint; hatósági 
engedélyhez kötött tevékenységi kör esetében - az engedély megadása után - az engedély 
számát és érvényességi időtartamát, 
f) a cég jegyzett tőkéjét, 
g) a képviselet módját (önálló vagy együttes), 
h) a cég képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét, 
e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a 
jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a 
cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, 
i) a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószáma alkalmazását 
felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a 
törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a 
határozat jogerőre emelkedésének napját, 
j) a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények 
nevét és székhelyét, 
k) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját, 
l) a k) pontban foglalt végzésnek megfelelően - elektronikus bejegyzéssel - a 
cégjegyzékadatok, illetve azok törlése bejegyzésének Cégközlönyben történő közzétételének 
napját. 
 
Amely adat a közhiteles cégnyilvántartásba bekerül, annak változását (megszűnését) is 
törvényben meghatározott időn belül be kell jelenteni és a cégjegyzékben át kell vezetni. 
A cégek nyilvántartásba vételére, a cégjegyzéki adatok változásának bejegyzésére sajátos 
nemperes eljárás keretében kerül sor. A forgalom biztonsága, a függő, bizonytalan jogi 
helyzetek elkerülése érdekében a törvény az eljárást szigorú határidőkhöz köti A 
cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője jogi 
képviselő útján köteles előterjeszteni. 
Kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény 
kivételt nem tesz - a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított harminc nap. Ha 
a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének 
határideje az engedély kézhezvételétől számított tizenöt nap. 
 
Az elektronikus kérelem 
A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes 
cégbírósághoz a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus 
nyomtatványon kell - e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - 
előterjeszteni. A nyomtatványt – a kérelem elektronikus aláírásával – a jogi képviselő 
hitelesíti, a cég szervezeti képviselője, aki a jogi képviselőnek meghatalmazást ad nem írja 
alá. 
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A kérelemben valamennyi, az adott cégformára vonatkozó adatot fel kell tüntetni, kivéve 
azokat, amelyek rögzítésére hivatalból, vagyis elektronikus úton automatikusan kerül sor, 
mint például az adószám vagy a számlaszám. 
 
A benyújtott kérelmet a cégszolgálat informatikai szempontból (elektronikus okirat 
formátuma, az elektronikus aláírás hitelessége, időbélyegző hitelessége, stb.) megvizsgálja. 
Ha az elektronikus okiratok informatikai szempontból szabályszerűek, úgy az iratokat a 
cégszolgálat továbbítja az illetékes cégbírósághoz. 
A cégszolgálat honlapjáról letöltött illeték és költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével 
a kérelem benyújtását megelőzően meg kell fizetni az illetéket, illetve a költségtérítést; az 
illetéket az illetékes cégbíróság Államkincstárnál vezetett Illetékbevételi számlájára, a 
költségtérítést pedig az Igazságügyi Minisztérium Államkincstárnál vezetett számlájára. Az 
Államkincstár a befizetésekről elektronikus okiratban igazolást ad ki, melyet a kérelemben el 
kell helyezni. 
Abban az esetben, ha az okiratok (kérelem és mellékletei) informatikai szempontból 
hiányosak, hibásak, a cégszolgálat az iratokat az erre vonatkozó tájékoztatással továbbítja a 
cégbírósághoz, és egyben értesíti az eljáró ügyvédet is. Az ilyen okiratokhoz joghatások nem 
fűződhetnek, a kérelem be nem nyújtottnak minősül. A cégszolgálat az okiratok 
továbbításának módjáról, illetve a tájékoztatás módjáról a jogi képviselőnek elektronikus 
igazolást (digitális tértivevényt) küld az iratok cégbírósághoz továbbításával egyidejűleg. 
A cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezéséről alapbejegyzés esetén perceken belül 
tanúsítványt küld, mely tartalmazza a cégjegyzékszámot, az adószámot és a statisztikai 
számjelet.  
Az eljárásban a különböző okiratokat (hiánypótló felhívásra benyújtott hiánypótló okiratok) 
tartalmazó beadványt minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. 
A cég a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a cégszolgálat útján nyújthatja be az 
adóhatósághoz, illetve a Statisztikai Hivatalhoz az adószám, statisztikai szám 
megállapításához szükséges külön törvényben előírt adatokat. Ez a lehetőség a cég kényelmét, 
az eljárás egyszerűsítését szolgálja. 
Nemcsak a bejegyzési (változás bejegyzési) kérelem előterjesztésére, hanem egyéb, törvény 
által kötelezően benyújtani rendelt okiratok előterjesztésére is lehetőség van elektronikus 
úton. 
Így például a végelszámoló ilyen módon is eleget tehet jogszabályban előírt tájékoztatási 
(jelentési) kötelezettségének. 
2008. július 1. napjától kizárólagossá válik az elektronikus cégeljárás, amely önmagában is 
gyorsítja a cégalapításokat (változásbejegyzéseket), illetve a cég működése szempontjából 
további előnyökkel is jár 
 
A cégbíróság a kérelmek alapján meghozott végzéseit elektronikus levélben küldi meg az 
eljáró ügyvédnek, papíralapú végzést csak illeték megfizetése mellett külön kérelemre adnak 
ki. Az elektronikus cégeljárás következtében a cégbírósági határozatok postai kézbesítésére 
csak kivételes esetben kerülhet sor, ha az eljáró ügyvéd a rendelkezésére álló határidő alatt 
nem veszi át a részére megküldött e-mailt. 
 
A cég bejegyzésére (változás bejegyzésre) irányuló kérelem előterjesztése nem 
egyszerűsített eljárás során 
 
Az ún. szabad tartalmú létesítő okiraton alapuló ("hagyományos) bejegyzési kérelem a 
törvényben meghatározott alapvető hiányosságok (mellékletek) esetén három munkanapon 
belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítható. Ebben az esetben 8 napon belül lehetőség van a 
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kérelem újbóli beadására, melyben az eredeti okiratok, a befizetett illeték és közzétételi díj 
felhasználható. 
Ha erre nem került sor a cégbíróság már teljes körűen - alaki, tartalmi szempontból - vizsgálja 
a kérelmet és az annak alapjául szolgáló iratokat. 
Amennyiben a bejegyzendő adatok vagy azok igazolására szolgáló okiratok hiányosak, nem 
felelnek meg a jogszabályok rendelkezéseinek, a cégbíróság legkésőbb a nyolcadik 
munkanapon hiánypótló végzést bocsát ki. A végzést a kérelem érkezésétől számított kell 
meghozni. 
A kérelemre nézve az érdemi határozatot - bejegyzés elrendelése vagy a kérelem elutasítása - 
legkésőbb a kérelem érkezésétől számított tizenötödik munkanapon kell meghozni, az érdemi 
ügyintézési határidő tehát a kérelem érkezésétől számított tizenöt munkanap. 
E határidőbe a hiánypótló végzés postára adásától vagy a cégbíróságon történő átvételétől a 
hiányok pótlásáig eltelt idő nem vehető figyelembe. 
 
Az egyszerűsített cégeljárás (szerződésminta alkalmazásával) 
 
Az eljárás lényege, értelme, annak gyorsasága. Így, ha a bejegyzési kérelem vagy mellékletei 
nem felelnek meg a jogszabályoknak, a kérelem érdemi elutasítására kerül sor. 
A cégbíróság a hiánypótlásra felhívó végzést nem bocsáthat ki. Elutasítás esetén 8 napon 
belül lehetőség van a kérelem újbóli beadására, melyben az eredeti okiratok, a befizetett 
illeték és közzétételi díj felhasználható. A törvény egyértelművé teszi, hogy az ismételt 
benyújtásnak egy alkalommal van helye. 
 
A törvény mellékletét képező szerződésminta alkalmazása azt jelenti, hogy a leendő cég 
lényegében csak a saját adataival egészíti ki a formanyomtatványt. Ez a megoldás törvényi 
"garanciát" jelent arra vonatkozóan, hogy a társaság által benyújtott szerződés "mintegy 
szükségképpen" megfelel a törvényi előírásoknak, mivel a társasági szerződésben 
feltüntetésre kerülő adatokon, tényeken kívül az okirat mindenben megegyezik a törvény 
rendelkezéseivel. Ilyen esetben a cégbíróság csak azt vizsgálja, hogy a szerződésminta 
kitöltése a jogszabályoknak megfelelően történt-e, illetve a bejegyzési kérelem a minta 
alapján készült szerződéssel és a mellékletekkel összhangban áll-e [48. § (3) bek.]. 
A törvény 2007. szeptember 1-jétől a szerződésmintával történő alapítás és szerződésmintát 
alkalmazó társaságok változásbejegyzési eljárását egységesen, az egyszerűsített cégeljárás 
keretében szabályozta. 
A törvény az eljárás további egyszerűsítése érdekében a feltétlenül szükséges minimumra 
korlátozza a cégbejegyzéshez szükséges, a kérelem mellékletét képező okiratokat. A Ctv. új 3. 
számú mellékletének I. pontja tételesen felsorolja azt az 5+2 dokumentumot, amelyeket a 
cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell. Négy okirat minden esetben csatolandó: 
 Cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem xml. formában, mely cégbejegyzésnél 

tartalmazza az APEH-hez benyújtandó kérelmet is. 
 a szerződésminta alkalmazásával készült társasági szerződés, 
 a jogi képviselő meghatalmazása, 
 az illeték befizetésének az igazolása 
Változásbejegyzés esetén a közzétételi díj megfizetésének igazolása. 
További két irat csak szükség szerint (a korlátolt felelősségű társaságok tagjegyzéke és az ún. 
alapítási engedély). 
Egyéb, a fentieken túl a cégalapításhoz szükséges iratok jogszerűségi kontrollját a társasági 
szerződést ellenjegyző ügyvéd, illetve azt közokiratba foglaló közjegyző végzi el. Így például 
a vezető tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát, vagy a nem pénzbeli hozzájárulásként 
szolgáltatott ingatlan tulajdoni lapját az eljáró jogi képviselő vizsgálja meg. A jogi képviselő 
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az okiratok megvizsgálásáról a bejegyzés iránti kérelemben ad számot. A jogi képviselő az 
okiratokat megőrzi, és szükség esetén a cégbíróság felhívására azokat bemutatja. 
A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a zártkörűen 
működő részvénytársaság alapításának bejegyzésére – a szabályszerűen benyújtott kérelmek 
esetén  – 2008. július 1. napjától 1 munkaóra alatt sor kerül. 
Az egyszerűsített cégeljárásban a cégbírósági vizsgálat köre igen szűk. 
E szerint a cégbírósági vizsgálat arra terjed ki, hogy a szükséges iratok becsatolásra kerültek-
e, az ügyvéd szabályosan nyilatkozott-e az általa megvizsgált dokumentumokról, a bejegyzési 
kérelem kitöltése jogszabályszerű-e, illetve, hogy a cég neve megfelelő-e. Fontos rámutatni, 
hogy az előzőek szerint a szerződésminta megfelelő kitöltése nem tárgya a cégbírósági 
vizsgálatnak, azért az eljáró jogi képviselő vállal felelősséget. 
Az egyszerűsített cégeljárásban a bírósági titkár, fogalmazó és bírósági ügyintéző is eljárhat, 
és a bejegyzési kérelmet elutasító végzés tekintetében is önálló aláírásra jogosult. 
 
A törvényességi felügyeleti eljárás 
 
A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének 
biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. 
Ennek keretében a cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a 
cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való bejegyzésére, illetve törlésére. 
A törvényességi felügyeleti eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait - ha törvény 
másként nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye. 
Az eljárás során - ha e törvény másként nem rendelkezik - csak okirati bizonyításnak, 
valamint az ügyben érintettek személyes meghallgatásának van helye. 
A törvényességi felügyeleti eljárásban a jogi képviselet nem kötelező. 
A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság hivatalból vagy kérelemre jár el. 
Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha 
a) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett adat a 

bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő, 
b) a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő, 
c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a 

cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak, 
d) a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat, 
e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi. 
 
A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását az arra okot adó körülményről való 
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet kérni. Ha a cég valamely 
jogszabálysértő helyzetet vagy állapotot nem szüntet meg, az eljárás megindítása mindaddig 
kérhető, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 
A törvényes állapot helyreállítása érdekében a cégbíróság az intézkedésre okot adó 
körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja: 
a) felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott határidőn belül állítsa helyre a 

törvényes működését, és erről tájékoztassa a cégbíróságot, 
b) a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető 

tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtja, 
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c) megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő vagy a cég létesítő okiratába ütköző 
határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát írja 
elő, 

d) ha a cég törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag 
helyreállítható, összehívja a cég legfőbb szervét, vagy ennek a feladatnak a 
végrehajtására - a cég költségére - megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki, 

e) ha a cég működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható - 
legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost (a korábbi törvény ezt nem ismerte) rendel ki. 

A cégbíróság az itt meghatározott intézkedéseket együttesen, illetve a pénzbírságot ismételten 
is alkalmazhatja. 
 
Ha a törvényes működés a cégbíróság által tett intézkedés ellenére nem áll helyre, a 
cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja. 
 
 
 
Az egyéb törvények által a cégbíróság hatáskörébe utalt ügyek 
 
A törvény néhány speciális törvényességi felügyeleti eljárást külön is nevesít. Ilyen például, 
hogy a cég gazdálkodása átláthatóságának biztosítása érdekében a cégbíróság törvényességi 
intézkedéseket hozhat az éves beszámoló letétbe helyezésének (közzétételének) 
kikényszerítése érdekében (87. §). 
 
A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása (céginformációs 
szolgálat) 
 
A cégnyilvánosság alapelvének érvényesülése érdekében a cégbíróság tájékoztatót nyújt a 
cégjegyzéki adatokról és a cégiratokról. 
 
A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. 
A cégbíróságon a cégiratokról e törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott 
módon kérhető másolat. 
A cégjegyzék adatairól kérhető: 
 cégmásolat (a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza), 
 cégkivonat (a cégjegyzék fennálló adatait tartalmazza) vagy 
 cégbizonyítvány (a kérelemtől függően - a cégjegyzék egyes fennálló 
vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a 
cégjegyzékben nem szerepel(t). 
A cégmásolatban, a cégkivonatban, valamint a cégbizonyítványban az egyes adatok mellett 
fel kell tüntetni az adat (illetve annak törlése) bejegyzésének időpontját is. 
A kiadott okiraton záradékban szerepeltetni kell, ha az okiratban szereplő cégadatokat illetően 
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és azt is fel kell tüntetni, hogy az melyik adatot 
érinti. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Cégszolgálatnak kiemelkedő a 
jelentősége a cégnyilvánosság biztosításában azáltal, hogy céginformációt szolgáltat a 
cégjegyzék adatairól és az elektronikus cégiratokról, valamint a cégek beszámolóiról 
elektronikus úton vagy papír alapú formában, ha kérik, közhiteles módon is.  
A cégszolgálat útján interneten keresztül – ingyenesen is – bárki megtudhatja a bejegyzett 
cégek adatait, illetve az elektronikus úton benyújtott mérlegadatokat. 
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A cégbíróság és a cégszolgálat mellett a cégnyilvánosság harmadik szintjét a Cégközlöny, az 
Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja jelenti. A cégjegyzék adatainak nyilvánosságra 
hozatalát, általános jellegű megismerhetőségét a Cégközlönyben való megjelenés biztosítja. A 
Cégközlönyben a cégbíróságok által meghozott valamennyi bejegyzést, vagy 
változásbejegyzést elrendelő végzés megjelenik. 
A cégek közvetlen közleményeinek rövid határidőn belül történő megjelentetéséhez a cégnek, 
illetve hitelezőinek fontos érdeke fűződik. 
A Cégközlönyben megjelenő közlemény közzétételéért a cégnek főszabályként költségtérítést 
kell fizetnie, mértékét az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeletben határozza meg. 
2004. január 1.-je óta a Cégközlöny kizárólag CD lemezen jelenik meg, figyelemmel arra, 
hogy a Cégközlöny fokozatosan bővülő tartalmára tekintettel az esetenként több kötetes, több 
száz oldalas papír alapú kiadvány már kezelhetetlenné vált. Ugyanakkor a lemezforma nem 
biztosítja azt, hogy a Cégközlöny tartalma a gazdasági-üzleti élet szereplőinek könnyen 
elérhető legyen és lehetőleg ingyenesen rendelkezésre álljon, pedig ez - a Cégközlönyben 
történt közzétételekhez fűződő jogkövetkezményekre tekintettel - elengedhetetlen lenne. 
Ezért a törvény kimondja, hogy a Cégközlöny az erre a célra fenntartott honlapon elérhető, 
oly módon, hogy a lapszámokba történő betekintés, informálódás, az egyes lapszámok 
letöltése ingyenes. A Cégközlönyt úgy jelenítik meg a honlapon, hogy annak tartalmát 
illetéktelenek ne módosíthassák, ne változtathassák meg, ne távolíthassák el. 
Ha valaki nem csak az egyes lapszámok tartalmára kíváncsi, hanem meghatározott szempontú 
csoportosított adatot akar megismerni keresőprogram segítségével (pl. azt, hogy az adott cégre 
vonatkozóan az elmúlt fél évben milyen cégbírósági végzések jelentek meg a 
Cégközlönyben), erre is lehetőség van. A lekérés jelenleg ingyenes. 
 
 
16. A közjegyzői nemperes eljárások 
 
(1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről, az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 
2008. évi XLV. törvény  és a hagyatéki eljárásról) szóló 2010. évi XXXVIII. törvény,) 

 
A közjegyzőség intézménye az igazságszolgáltatásnak az a része, amelynek célja a jogviták 
kialakulásának megelőzése, a jogi prevenció. A közjegyző a jogászi munkamegosztásban a 
bíró és az ügyvéd között foglal helyet, a szabadfoglalkozású hivatásgyakorlás és a bíróéhoz 
hasonló kötelmek együttesen biztosítják e cél érvényesülését. 
A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, a közjegyző kizárólagos hatáskörébe 
tartozik, hogy jogügyleteket, jognyilatkozatokat és tényeket közhitelű okiratban rögzítsen. A 
közjegyzőnek a nemperes eljárás során hozott határozata a jogorvoslat szempontjából a helyi 
bíróság végzésével azonos hatályú. 
 
 a közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, 
 
Közjegyzői okirat az olyan okirat, amelyet a közjegyző az ügykörén belül az arra 
meghatározott alakban állított ki. A közjegyzői okirat kiállításának módját és a közjegyző 
okirat alakját a tv. határozza meg. E formai követelmények törvényi szabályozásának indoka 
a közokirat bizonyító erejéhez fűződő jogi hatásokban van. Eljárásjogunk a közokiratokhoz a 
valódiság vélelmét fűzi. Az olyan közjegyzői okirat, amely valakinek a nyilatkozatát 
tartalmazza, azt bizonyítja, hogy a nyilatkozatot a közjegyzői okiratban meghatározott 
személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban van. Azt 
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azonban, hogy a nyilatkozat tartalma megfelel-e a valóságnak, vagy sem, adott esetben a 
bíróság szabad mérlegeléssel állapítja meg. 
 
 
 Egyes közjegyzői okiratok pl.  
 

 Végrendelet,  
 Tanúsítvány 
 Hiteles kiadmány, másolat, kivonat és bizonyítvány kiadása 

 
A végintézkedés (végrendelet, öröklési szerződés stb.) a legszemélyesebb jogügyletek közé 
tartozik, a képviselet bármely formája kizárt. A rendelkezés tartalmát a Polgári 
Törvénykönyvnek a végintézkedésekről szóló szabályai adják meg. A közjegyzői okirat 
tartalma és záradéka is ennek megfelelően alakul. A közjegyző végrendeletet tartalmazó 
magánokiratot az őrizetébe vehet, ehhez a Ptk. 629. §-a különleges jogi hatásokat fűz; 
 
A névaláírás hitelesítése magában foglalja az okiraton lévő aláírás valódiságának, az aláíró 
aláírási jogosultságának és adott esetben az okiraton elhelyezett bélyegzőlenyomat 
valódiságának tanúsítását. A cégszerű aláírás („aláírási címpéldány), a cégjegyzés hitelesítése 
is e körbe tartozik.  
Kézjegy valódiságának tanúsítására általában akkor kerül sor, ha a fél nevének leírására 
bármely okból nem képes (gyengeség, izgalom, analfabétizmus, testi fogyatékosság). Ha a fél 
még kézjegy tételére sem képes, az okiratot lehetőleg közjegyzői okirati formában célszerű 
elkészíteni. A névaláírás hitelesítése során a közjegyző csak az aláírás valódiságát tanúsítja.  
Hitelesítés esetén a közjegyző az okirat tartalmát nem vizsgálja. Így arra is lehetőség van, 
hogy a közjegyző olyan idegen nyelven kiállított okiraton is tanúsítson névaláírást, melyből 
nyelvi jogosítvánnyal nem rendelkezik, a záradékot ez esetben magyar nyelven kell kiállítani 
Jegyzőkönyvi ténytanúsítás, vagy közjegyzői okirat formára van szükség, ha az okirat 
tartalmának tanúsítása is szükséges. 
A másolat hitelesítése záradékkal történik. A másolat kifejezés a legszélesebb értelemben 
magában foglalja az eredetinek bármiféle eljárással előállított sokszorosítását. Okirat 
kivonatos másolatának hitelesítésére is lehetőség van. A másolatot az eredetivel 
összehasonlítani csak akkor lehet, ha a fél az eredeti okiratot a közjegyző előtt felmutatja. 
A hiteles kiadmány: a közjegyzői okirat olyan hiteles másolata, amelyet a közjegyző hitelesít, 
és pecsétjével lát el. A kiadmány a bizonyítás szempontjából eredeti közokiratnak tekintendő. 
Minthogy az eredeti okirat a közjegyző őrizetében marad, azt a jogi forgalomban a hiteles 
kiadmány helyettesíti. Ezért van a hiteles kiadmányok kiadásának lehetősége korlátozva. 
 okiratokat őriz meg,  
 
 a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő 

átadás végett,  
 
 a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban - a felek esélyegyenlőségének 

biztosításával - tanácsadással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében; 
 
 A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes 

eljárásokat (ezek közül legjelentősebb a hagyatéki eljárás). 
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a hagyatéki eljárás 
A halálesetet a halottkém köteles a haláleset helye szerint illetékes jegyzőjének a 
halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával bejelenteni. Belföldi hagyaték leltározása iránt 
a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy az 
nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyző intézkedik. 
 
Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont leltározni kell. 
 
A belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke a háromszázezer 
forintot meghaladja, és 
 a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró 

gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a 
körülmények a halottvizsgálati bizonyítványból megállapíthatók, vagy 

 nincs ismert örökös, vagy 
 a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki 

hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan 
meghaladja a hagyatéki vagyon értékét. 

 
Ha az örökösök hagyatéki terheket jelentenek be, az örökhagyó után maradt ingóságok értékét 
akkor is meg kell állapítani, ha az ingóságokat nem leltározták. A vagyontárgyak értékét a 
megjelent örökösökkel vagy azok képviselőjével folytatott tárgyalás alapján, lehetőleg 
azokkal egyetértésben kell megállapítani. Az örökösöket tájékoztatni kell, hogy az öröklési 
illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illetékhivatal állapítja meg.  
 
A hagyatéki leltárt a leltározás befejezésétől számított öt napon belül a hozzácsatolt 
végrendelettel és egyéb okiratokkal együtt két példányban meg kell küldeni annak a 
közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárásra illetékes.  
 
Ha a hagyatékban ingatlan van, a leltárelőadó a hagyatéki leltár egyik példányát az adó- és 
értékbizonyítvánnyal, valamint az egyéb iratokkal együtt az illetékes közjegyzőnek, másik 
példányát pedig az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnak küldi meg. Ha a hagyatéki 
leltározás során a leltárelőadó azt állapítja meg, hogy a hagyatékban kiskorú gyermek, 
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen 
távollevő személy érdekelt, az ingóságokat is leltározni kell, és a hagyatéki leltár egy 
példányát a gyámhivatalnak meg kell küldeni. 
Ha a halálesetet a közjegyzőnél jelentették be, vagy ha a leltározás szükségessége a közjegyző 
előtt folyó eljárás során merült fel, a leltárt a közjegyző maga is elkészítheti. Amennyiben a 
szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, a közjegyző a leltár elkészítése végett az illetékes 
jegyzőt keresi meg.  
 
A hagyatéki eljárásra az a közjegyző illetékes, akinek működési területén az örökhagyó utolsó 
belföldi lakóhelye volt. 
 
Ha az örökhagyónak belföldön lakóhelye nem volt, az eljárásra az a közjegyző illetékes, 
akinek működési területén az örökhagyó meghalt, ha pedig külföldön halt meg, az a 
közjegyző, akinek működési területén a hagyatéki vagyon van. 
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A hatóság vagy bármely személy, mihelyt a végrendelkező haláláról hitelt érdemlően értesül, 
köteles a birtokában levő végrendeletet a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnek 
megküldeni. A közjegyző a hagyatéki eljárás során ügygondnokot rendel ki, ha az örökösnek 
nincs törvényes képviselője, az az eljárásban akadályozott, vagy ha azt a hagyatékhoz tartozó 
gazdasági társaságban (szövetkezetben) fennálló tagsági jogok és kötelezettségek gyakorlása 
indokolja.  
 

A tárgyaláson meg kell állapítani, hogy kik és milyen jogcímen támasztottak és 
támaszthatnak a hagyatékra igényt. A hagyatéki tárgyaláson meg kell kísérelni, hogy az 
örökösök között egyezség létesüljön. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a 
hagyatéki eljárásban bizonyítás felvételnek nincs helye. Az érdekeltek a hagyatéki vagyon 
megállapítására, az örökösi minőség igazolására vagy álláspontjuk alátámasztására azonban 
okiratot csatolhatnak be. 

A hagyaték átadása 

A hagyatéknak az örökösök részére történő átadása tárgyában a közjegyző végzéssel határoz. 
A hagyatéki tárgyalás befejezése után a közjegyző a hagyatékot teljes hatállyal átadja az 
örökösöknek, ha 
a) a hagyatékra csak egy örökös jelentett be igényt és a rendelkezésre álló adatok szerint 

másnak a hagyatékra igénye nincs, 
b) a hagyatéki eljárás során a hagyatéki vagyon átadása tekintetében az örökösök között 

öröklési jogi kérdésben nincs vita, továbbá mindkét esetben a hagyaték átadásának nincs 
törvényes akadálya. 

Ha az örökös a tárgyaláson az örökségét vagy annak egy részét örököstársára, a hagyatéki 
eljárásban közvetlenül nem érdekelt örökösre, vagy a hagyatéki hitelezőre átruházza, a 
közjegyző a jognyilatkozatokat egyezségbe foglalja és dönt annak jóváhagyása felől. A 
közjegyző által jóváhagyott ilyen egyezségnek a bírósági egyezséggel azonos hatálya van. 
 
Vita esetén is teljes hatállyal kell átadni az ingatlanhagyatékot, ha csak a készpénzhagyomány 
vitás, egyidejűleg azonban a vitás hagyomány összegét a hagyatéki ingatlanokra a 
hagyományos kérelmére jelzálogjog bekebelezésével biztosítani kell. 
 
Ha a hagyatékot teljes hatállyal átadni nem lehet, azt ideiglenes hatállyal kell átadni az 
örökösöknek. 
Az örökös a neki ideiglenesen átadott hagyatékot birtokba veheti és azt jóhiszemű 
birtokosként használhatja, de el nem idegenítheti és meg nem terhelheti. A birtokbavétel a 
készpénzre és értéktárgyakra nem terjed ki, ezeket továbbra is bírói letétben kell tartani, 
illetőleg bírói letétbe kell helyezni. Az örökösök a hagyatéki terheket, a hagyatéki eljárási és 
öröklési illetéket a hagyaték terhére is kifizethetik, ebből a célból a közjegyző engedélyével a 
hagyatéki vagyontárgyakat értékesíthetik, a bírói letétbe helyezett készpénzt és értéktárgyat is 
birtokba vehetik. 
Az érdekelt a hagyaték ideiglenes átadásánál az ideiglenes hatályú átadó végzéssel figyelembe 
nem vett igényeit a végzés kézbesítésétől számított harminc nap alatt perrel érvényesítheti. A 
kereset megindítását legkésőbb a határidő elteltét követő nyolcadik napig a közjegyzőnél 
igazolni kell.  
 
Ha az érdekelt fél a keresetet a megszabott határidő alatt nem indítja meg vagy annak 
megindítását nem igazolja, vagy a perben a keresettől elállt, illetőleg a bíróság a keresetet 
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jogerősen elutasította, a hagyaték ideiglenes átadása teljes hatályúvá válik. Azt, hogy az 
ideiglenes hagyatékátadás teljes hatályúvá vált, hivatalból végzéssel kell megállapítani. 
 
A vitás hagyatékot - függetlenül attól, hogy kinek a birtokában van, - ideiglenes hatállyal 
szerződéses örökösnek, ha ilyen nincs, a végrendeleti örökösnek, írásbeli és szóbeli 
végrendelet esetén az írásbeli végrendeletben megnevezett örökösnek, végintézkedés 
hiányában pedig a törvényes örökösnek kell átadni. 
 
Ingatlanhagyaték esetében, továbbá ingóhagyaték esetében akkor, ha öröklési illeték 
kiszabásának van helye, a hagyatékátadó végzést - a hagyatékot ideiglenesen átadó végzés 
kivételével - jogerőre emelkedés után az illeték kiszabása végett meg kell küldeni az 
illetékhivatalnak. 
 

A hagyaték átadása tárgyalás nélkül 

Ha az örökhagyó után végintézkedés nem maradt, a közjegyző a hagyatékot tárgyalás nélkül 
adja át 
a) ha csak egy törvényes örökös van; 
b) ha a törvényes örökösök igazolják, hogy az örökhagyónak kizárólagos törvényes 

örökösei és a hagyatékkal kapcsolatban a közjegyző előtti eljáráson kívül az összes 
kérdésre kiterjedő olyan egyezséget kötöttek, amelynek alapján a hagyaték átadható; 

c) a póthagyatéki eljárásban; 
d) ha az örökhagyó után csak ötszázezer forintot meg nem haladó ingóság maradt. 
 
Ha az örökhagyó után ismert örökös nem maradt, a közjegyző hirdetményt bocsát ki, 
amelyben felhív mindenkit, aki a hagyatékra örökösként igényt tart, hogy azt nála harminc 
napon belül jelentse be. 

 

Öröklési bizonyítvány 

A közjegyző az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó vagy a hagyatéki 
hitelező kérelmére a hagyatéki eljárás lefolytatása, illetőleg a hagyaték átadása nélkül öröklési 
bizonyítványt állít ki, ha az örökösök között öröklési jogvita nincs, és 

a) a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke a háromszázezer forintot nem éri el; 
b) a hagyatéki vagyon értéke nem állapítható meg, vagy nincs hagyatéki vagyon, de az 

örökös vagy más érdekelt az eljárás lefolytatásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti; 
c) csak az örökhagyót megillető társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj, segély, járadék stb.) 

a hagyaték tárgya. 
 
Az öröklési bizonyítvány tanúsítja, hogy az örökös milyen jogcímen és milyen arányban 
örököl, továbbá - ha ismeretes - mi a hagyaték állaga és annak értéke, végül hogy mennyi a 
bejelentett hagyatéki teher. Az öröklési bizonyítványt akkor kell kiadni, ha a kérelmező 
igazolja, hogy az általa megjelölt személy az örökös, illetőleg több örökös esetében az 
örökösök között az örökléssel kapcsolatos kérdésekben nincs vita. 
A közjegyző által kiállított öröklési bizonyítvány vagy az annak kiállítását megtagadó végzés 
ellen fellebbezésnek van helye.  
 
 



 81 

 

17.  A közvetítői tevékenység (mediáció) 

Az élet szinte valamennyi területén kerülhetünk konfliktushelyzetbe, és ezt valamilyen módon 
meg kell oldanunk.  
 
A polgári jogviták rendezésének korábban már megismert módja a bírói út. 
 
A mindennapi életben felmerülő konfliktus helyzetek közül esetenként nincs is rá lehetőség, 
vagy kevés eredménnyel kecsegtet a jogvita bíróság előtti rendezése (pl. a családjogi viták 
jelentős része ide sorolható). A bírósági eljárás megindítása puszta tényénél fogva gyakran 
tartósítja, sőt kiszélesítheti a felek ellentéteit. Gondoljunk például arra, hogy két 
telekszomszéd közötti vitás ügy bírósági ítélettel való megoldása aligha eredményezi a 
jószomszédi kapcsolat helyreállását. 
   
A polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének előnyei:  
 az érdekelt felek ügyére sokkal gyorsabb és olcsóbb megoldással szolgálhat, 
 a konfliktus helyzet kevéssé szélesedik ki, 
 a hazai konfliktuskezelő kultúra kialakul,  
 a közismerten túlterhelt bíróságok tehermentesítését jelentheti. 
 
A jogviták peren kívüli rendezésére két módszer kínálkozik: 
 
a) Az egyik az arbitrációs eljárás, amelynek során választott bíróságként működő testület 

bírálja el az ügyet. Ennek az eljárásnak a rendes bírósági eljárással szemben legfőbb 
előnye, hogy a felek szabadon választják meg az eljáró tanácsot, az eljárási szabályok 
valamelyest egyszerűbbek, mint a rendes bírósági eljárásban, relatíve olcsóbb az eljárás, 
biztosított a konkrét ügyben a magas szintű szakértelem, az első fokon meghozott 
jogerős ítélet és a viszonylag gyors és egyszerű végrehajthatóság jelentősen 
meggyorsíthatja az ügy lezárását. Az arbitrációs eljárás sok tekintetben hasonlít a 
bírósági eljáráshoz, hiszen a választott bíróság ugyanúgy bizonyítást folytat le, vizsgálja 
a jogellenességet, felróhatóságot és megállapítja a kártérítés összegét stb. 

 
b) A jogviták rendezésére másik lehetséges megoldás a mediációs típusú eljárás. 
 
A mediáció fogalma 
 
A mediáció latin eredetű szó jelentése „közvetítés”. 
A mediálás lényege, hogy a közvetítést végző személy a feleket hozzásegítse a jogvita 
egyezséggel történő lezárásához. Ebben az eljárásban a közvetítőként eljáró személy nem 
vizsgálja a felróhatóságot, jogellenességet, nem állapít meg felelősséget, hanem csupán 
mediálja, közvetíti az egyezség létrejöttét. Az eljárás teljes egészében a felek önkéntességén 
alapul, minden mozzanatához a felek megegyezése szükséges.  
A mediáció (közvetítés) tehát a konfliktus megoldásának útja, azaz olyan eljárás, amelyben a 
semleges, kompetens és a konfliktussal nem érintett személy (közvetítő) módszeres 
kommunikációs stratégia felhasználásával a vitában álló feleket olyan helyzetbe hozza, hogy 
az egyezség létrehozásához vezető utat megtalálják, s így létrejöjjön a minden érintett 
számára elfogadható megegyezés. A megegyezés eltérő jogokat és kötelezettségeket is 
megállapíthat azoktól, amelyek a feleket egy bírósági eljárás során egyébként megilletnék. 
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A mediáció kialakulása és szerepe más államokban 
 
Ezt az eredendően távol-keleti (kínai-japán) jogrendszerekre jellemző vitarendezési módszert 
a II. világháború után a nyugati világ számára az amerikaiak „fedezték fel”. 
 
Az Amerikai Egyesült Államokban már jelentős hagyományokkal rendelkezik a mediáció 
intézménye, lényegében valamennyi jogterületen alkalmazzák, és egyre több tudományos 
intézmény foglalkozik a mediáció módszereinek vizsgálatával és a szakemberképzéssel.  
Az európai országokban két évtizede kezdődött meg a mediációs típusú eljárás bevezetése 
és megismertetése és mára az egyik legdinamikusabban fejlődő jogintézménnyé vált.  
Az Egyesült Királyságban (Angliában) már két évtizedes múltú módszer elterjedését 
perrendtartási reformmal (1985) is ösztönözték. A felek jobban járnak, ha jogvitájukat 
mediáció útján oldják meg, s csak ennek biztos sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
Az angol polgári perjogi szabályok szerint a polgári ügyek jelentős részénél a felek csak 
akkor fordulhatnak bírósághoz, ha a mediációs jogvitarendezés minden lehetőségét 
kimerítették, egy másik részénél pedig, az ügy érdemi tárgyalása előtt a bíró, megfelelő 
határidő tűzésével felhívja a feleket, kíséreljenek meg mediáció útján megegyezni, s csak 
akkor jöjjenek vissza, ha ez nem sikerült. Egy 2002 évben hozott precedensdöntésben (Cable 
& Wireless vs. IBM) az angol kereskedelmi bíróság azt is egyértelművé tette, hogy a jogvita 
mediáció útján történő megoldására vonatkozó szerződési kikötést (mediációs klauzula) a 
választott bírósági kikötéssel azonos hatásúnak és érvényűnek kell tekinteni, ezért 
végrehajtása kötelező. Aki ésszerű ok nélkül utasítja el a mediációt, még pernyertessége 
esetén sem számíthat költségei megtérítésére.  
 
Az Európai Unió tagállamai közti jogharmonizációs kötelezettség közvetlenül nem 
vonatkozik a mediációra. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R 6 és R 12 ajánlása a 
bíróságok túlterheltségének megelőzésére és csökkentésére vonatkozóan tett javaslatot a 
tagállamok kormányainak. Az ajánlások a békéltetés, közvetítés bevezetését elsősorban az 
igazságszolgáltatás tehermentesítése céljából tartják lényegesnek. Az ajánlások kiemelten 
hangsúlyozzák a jogviták bírósági rendszeren kívüli, akár bírósági eljárás előtti vagy alatti 
békés rendezése lehetőségének megteremtését, a békéltető eljárásoknak megfelelő előnyök 
biztosítását. Az ajánlások lényegében valamennyi ügytípusra vonatkoznak és kiemelten a bíró 
fő feladatának javasolják a peres eljárás alatti békéltetésre törekvést. 
Az elmúlt években az Európai Unió további ajánlásokat fogadott el a közvetítés – mint az 
egyes jogviták megoldására szolgáló vitarendezési mód – alkalmazásáról. 
 
A mediáció a magyar jogban   
 
A mediációs típusú eljárást egyes részterületeken már korábban bevezették a magyar jogba.  
 
A munkajogban a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatra vonatkozó szabályozás 
egyes rendelkezései (Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 195-198.§) a 
mediáció magyarországi meghonosítását célozták meg a kollektív munkaügyi vita területén. 
A munkáltató és az üzemi tanács, illetőleg a munkáltató és a szakszervezet között felmerült, 
jogvitának nem minősülő munkaviszonnyal összefüggő vitában (kollektív munkaügyi vita) a 
törvény az érintett felek között egyeztető tárgyalást tesz kötelezővé. Amennyiben ez az 
egyeztetés nem jár eredménnyel, akkor kerülhet sor a közvetítő igénybevételére. 
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A törvény tehát lehetőségként (de nem kötelezően) szabályozza a közvetítő igénybevételét a 
felek számára. A vitában nem érintett, a felektől független személy igénybevétele a vita 
rendezése érdekében általános tapasztalatként gyorsítja a vita rendezését. A közvetítőt a felek 
közösen kérik fel közreműködésre. Az ilyen közvetítő személy nem dönti el a vitás kérdést, 
csak megpróbálja a felek álláspontját közelíteni, megkísérli a vita konfliktus nélküli 
feloldását. Az egyeztetés időtartama alatt a közvetítő a felektől - az általa szükségesnek tartott 
mértékben - tájékoztatást, illetve adatszolgáltatást kérhet. Az egyeztetés során - a felekkel 
egyetértésben - szakértőt, illetve tanút lehet igénybe venni. Az egyeztetés befejezésekor a 
közvetítő köteles az egyeztetés eredményét, illetve a felek álláspontját írásba foglalni és a 
felek részére átadni. 
A közvetítő a vitatott kérdésben döntési jogkörrel nem rendelkezik, csupán álláspontját fejti 
ki. Ennek elfogadása a felekre nézve nem kötelező. 
 
Az egészségügyi közvetítői eljárás (2000. évi CXVI. törvény) keretében a jogvita gyors 
megoldására kerülhet sor. A beteg gyorsan jut hozzá a kártérítéshez, az egészségügyi 
szolgáltató, de még a felelősségbiztosító is előnyösebb helyzetbe kerül, hiszen a több évig 
elhúzódó per következtében súlyos kamatköltség is terhelné. Lényeges szempont az is, hogy a 
közvetítői eljárás - eltérően a választottbírósági eljárástól - nem zárja el eleve a feleket a 
bírósági út igénybevételétől.  
 
A törvény a közvetítés folyamatára nem állít fel részletes eljárási szabályokat, csak a 
garanciális szempontból alapvető kérdéseket szabályozza.  
Meghatározza a névjegyzékbe való felvétel képesítési, szakmai- gyakorlati feltételeit: jogi, 
orvosi egyetemi, vagy egyéb felsőfokú egészségügyi végzettség, speciális közvetítői 
tanfolyam elvégzése, büntetlen előélet, cselekvőképesség stb. A törvény összeférhetetlenségi 
szabályokat is tartalmaz. 
Az eljárás egész folyamára kiterjedően hangsúlyt kap a törvényben a felek közötti konszenzus 
szükségessége, a titoktartási kötelezettség, a közvetítővel szembeni azon követelmény, hogy 
érdektelen és semleges legyen. 
A törvény határidőt állapít meg az eljárás befejezésére. Ha az első üléstől számított 4 hónapon 
belül nem tudnak a felek egyezséget, részegyezséget kötni, az eljárás célját veszíti, ezért meg 
kell szüntetni. A költségek viselésének főszabálya a felek megegyezése, megegyezés 
hiányában pedig a költségviselés a törvényben foglaltaknak megfelelően történik. 
 
A közvetítői tevékenységre vonatkozó általános szabályozás (a közvetítői tevékenységről 
szóló 2002. évi LV. törvény) a közvetítői eljárásra vonatkozóan diszpozitív szabályokat 
állapít meg. A közvetítés tehát nem kötött eljárási szabályok alapján meghatározott rendnek 
megfelelően folytatható, hanem a felek és a közvetítő közötti megállapodások alkotják a 
menetét.  
A közvetítés a törvény szerint lefolytatott olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, 
vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös írásbeli megegyezése 
alapján a vitában nem érintett, harmadik személy, a közvetítő bevonása mellett a felek közötti 
vita rendezésének megoldását tartalmazó megállapodás létrehozása. 
A törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és 
vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült polgári jogviták bíróságon kívüli rendezését. A 
törvény a közvetítői eljárás bevezetésénél elsődleges szempontként annak perelhárító jellegére 
helyezi a hangsúlyt, azon polgári jogvitáknál, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény 
nem korlátozza. Nem terjed ki a törvény szerinti szabályozás a külön törvényben szabályozott 
közvetítői vagy békéltetői eljárásra, továbbá a választottbírósági eljárás során lefolytatandó 
közvetítésre. 
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A törvény szerint nincs helye közvetítői eljárásnak a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény meghatározott fejezetei alá tartozó ügyekben. Ennek elsődleges indoka, hogy a 
közvetítői eljárás alá nem vonható, a felsorolt fejezetek alá tartozó ügyekben speciális 
rendelkezések szabályozzák az eljárást. Így például részben hivatalból történő bizonyításnak 
van helye, Meghatározott esetekben a bíróság köteles a feleket személyesen meghallgatni stb.  
Lehetőséget biztosít azonban a törvény  
 a házassági,  
 a fizetési meghagyásos eljárással érintett és  
 a munkaügyi perekben  
a közvetítői eljárás lefolytatására.  Ezen ügycsoportoknál számos olyan kérdés merülhet fel, 
amelyekben a konfliktushelyzet további éleződése helyett egy semleges és a konfliktussal 
nem érintett személy, a közvetítő segítségével létrejöhet a felek számára elfogadható 
megegyezés. A törvény ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy a közvetítői eljárás a bíróság 
által teendő intézkedésekre, valamint a bíróság hatáskörébe utalt eljárási cselekményekre nem 
terjedhet ki, azokról a bíróságnak kell dönteni. 

 
A közvetítői névjegyzéket az Igazságügyi Minisztérium vezeti. A törvény meghatározza a 
közvetítők és a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek névjegyzékbe történő felvételéhez 
szükséges azon feltételeket, amelyek alapján megalapozott és objektív döntés születhet a 
névjegyzékbe történő felvételről. A névjegyzékbe az a természetes személy kérheti felvételét, 
aki felsőfokú végzettséggel és a végzettséghez kapcsolódó öt éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik és teljesen cselekvőképes. A jogi személy névjegyzékbe történő felvételénél 
lényeges feltétel, hogy a jogi személy létesítő okiratában a közvetítői tevékenység 
feltüntetésre kerüljön és legyen közvetítői tevékenység folytatására feljogosított tagja vagy 
alkalmazottja.  
A közvetítői működés rendszeres és eseti ellenőrzését az Igazságügyi Minisztérium látja el. A 
törvény lehetőséget ad hivatalból, továbbá a közvetítői eljárással érintettek (a felek, a szakértő 
valamint a közvetítői eljárásban meghallgatott más harmadik személy) részére is vizsgálat 
kezdeményezésére annak érdekében, hogy a vizsgálat során a bevezetett új intézménnyel 
összefüggő panaszok tükrében a közvetítő tevékenysége vizsgálható legyen. Ha a közvetítő a 
törvényben meghatározott kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy annak a 
figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget, az Igazságügyminiszter a közvetítőt törli a 
névjegyzékből. 
 
A közvetítői eljárás folyamata 
 
a) a közvetítő felkérése 
b) a közvetítői eljárás megindítása 
c) a közvetítői eljárás lefolytatása 
d) a közvetítői eljárás befejezése 
 
 
 
A közvetítő felkérése 
A közvetítő felkérésével veszi kezdetét a közvetítői eljárás. A felek közös megegyezés alapján 
az általuk választott természetes személy vagy jogi személy közvetítőként történő felkérését 
írásban kezdeményezhetik. A felek - ha annak igénye felmerül - egyidejűleg több természetes 
személy vagy jogi személyt is felkérhetnek. A törvény lehetővé teszi, hogy a felek 
megjelöljék azt az idegen nyelvet, amelyen a közvetítői eljárás lefolytatását kérik. Ilyen 
megjelölés hiányában a közvetítői eljárás nyelve a magyar. A közvetítői eljárás pártatlansága 
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és objektivitása érdekében, lehetőséget biztosít a törvény a felkérés visszautasítására akkor is, 
ha a kijelölendő közvetítő akadályoztatott a felkérés elfogadásában. E körben a törvény nem 
nevesíti az akadályoztatás lehetséges okait. A közvetítőt - ha törvény másként nem 
rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a 
közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási 
kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll. A törvény rögzíti, hogy a 
közvetítőt közvetítői díj illeti meg és igényt tarthat felmerült költségeinek megtérítésére, 
továbbá a díj és költségek előlegezésére is. A közvetítői díj mértékében a felek, továbbá a 
természetes személy vagy jogi személy szabadon állapodnak meg. 
 
A közvetítői eljárás megindítása 
A törvény értelmében a felek - amennyiben felkérésüknek megfelelően egy vagy több 
közvetítő a felkérést elfogadja - részt vesznek az első közvetítői megbeszélésen, ahol a 
közvetítő tájékoztatja a feleket a képviselet lehetőségéről. A közvetítői eljárásban a felek jogi 
képviselővel (vagy más meghatalmazott személlyel) képviseltethetik magukat, de az első 
közvetítői megbeszélésen és a megállapodás megkötésekor és aláírásakor a feleknek 
személyesen jelen kell lenniük. A közvetítői eljárás megindítása az elévülést megszakítja.  
Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen személyesen nem jelenik meg, a 
közvetítő a közvetítői eljárást nem indítja meg. A közvetítő tájékoztathatja a feleket az 
ügyhöz kapcsolódó joganyagról, szakmai tényekről, ismeretekről, de a feleknek - pártatlan 
pozícióját veszélyeztető - tanácsot nem adhat, tekintettel a közvetítői eljárás leglényegesebb 
elemére, miszerint a felek közös akarata alapján a semleges pozícióban lévő közvetítő 
bevonásával kerül sor a vita rendezésének megoldását tartalmazó megállapodás létrehozására. 
 
A közvetítői eljárás lefolytatása 
A törvény szerint a közvetítő bizonyítási eljárást nem folytathat le (a közvetítői eljárásnak 
ugyanis nem célja a tényállás objektivitásra törekvő feltárása), de a felek kérelmére szakértőt 
is bevonhat az eljárásba, amennyiben a felek úgy ítélik meg, hogy a vitás kérdés elbírálása 
szempontjából kellő szakértelemmel rendelkező személy tudásával segítséget nyújthat. A 
közvetítő szakértőt csak a felek egyetértésével vehet igénybe. Szakértőként bárki eljárhat, aki 
valamely kérdésben kellő szakértelemmel rendelkezik, és akinek a személyében a felek 
megegyeznek.  
A közvetítő a felek kérésére a közvetítői eljárásban a vitás ügy körülményeiről tudomással 
bíró más személyeket is meghallgathat. 
 
A közvetítői eljárás befejeződik:  
a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás aláírásának napjával;  
 azon a napon, amelyen az egyik fél közli a másik féllel és a közvetítővel, hogy a 

közvetítői eljárást befejezettnek tekinti;  
 azon a napon, amelyen a felek egybehangzóan kijelentik a közvetítő előtt, hogy kérik a 

közvetítői eljárás befejezését;  
 a nyilatkozat aláírásának napjától számított négy hónap elteltével, ha a felek más 

határidőben nem állapodtak meg. 
A közvetítő a személyesen és együttesen jelen lévő felek között létrejött megállapodást 
változtatás nélkül foglalja írásba, majd azt a személyesen és együttesen jelen lévő felek és a 
közvetítő aláírásával látja el, ezzel a közvetítői eljárás befejeződik. 
A törvény a közvetítői eljárásban létrejött megállapodáshoz hatósági kényszert 
(végrehajthatóságot) nem kapcsol, erre tekintettel lehetőséget biztosít a közvetítői eljárás 
eredménytelensége illetve eredményessége esetén a bíróság előtti eljárásra. A bíróság előtti 
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eljárásban a felek nem a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás bírósági felülvizsgálatát 
kérik, hanem a vitás ügy rendezésének egy másik útját választják. 
Fő szabályként a felek megállapodásától függ, hogy a közvetítői eljárás befejezését követően 
indult bírósági eljárásban a közvetítői eljárásban elhangzottakat hogyan használják fel. Ha a 
felek között erre vonatkozóan nincs megállapodás, a felek nem hivatkozhatnak a másik fél 
által a vita lehetséges megoldásával összefüggésben kifejtett álláspontra, javaslatra, továbbá a 
másik fél elismerő, joglemondó nyilatkozatára sem.  
A Pp. módosításának alapján kötelező tartalmi eleme a keresetlevélnek az arról szóló 
nyilatkozat, miszerint a felek között közvetítési eljárás volt-e folyamatban.  
Ez a nyilatkozat lényegében a bíróság részére bír információval, mert így a keresetlevél 
beadásának időpontjában tisztázott az a tény, hogy a jogvitáéval érintett ügyben közvetítői 
eljárás volt-e folyamatban a felek között. Ugyanakkor a közvetítés intézményének az 
ismertebbé tételét is hivatott garantálni, hiszen ha erről nyilatkozni kell, és a felek előtt még 
ismeretlen ez a vitarendezési mód, választhatnak, hogy igénybe veszik-e ezt az eljárást, 
mielőtt a bírósághoz fordulnának. 
 
A közvetítői tevékenység bevezetésével összefüggésben nem állt fenn kifejezett 
jogharmonizációs kötelezettség az Európai Közösségek joganyagával. A tárgykörnek 
ugyanakkor nagy szerepe van a hatékonyan működő igazságszolgáltatás feltételeinek 
biztosításában, mely követelmény teljesítése európai integrációs szempontból is kiemelkedő 
jelentőséggel bírt. Az Európai Unió tagállamai közti igazságügyi együttműködés alapfeltétele 
a hatékonyan működő tagállami igazságszolgáltatás szervezetrendszer.  
 
 
18.  Jogi segítségnyújtás „a nép ügyvédje” intézménye 
 
Új jogintézményként egy teljesen új segítségnyújtási forma, a peren kívüli, vagyis a bírósági 
eljárásokhoz nem vagy nem szorosan kötődő segítségnyújtás jött létre. Ez azt jelenti, hogy a 
rászorult ügyfél jogi tanácsot kaphat, részére a jogász beadványokat, okiratot szerkeszthet, 
amelynek jogszabályban meghatározott díját az állam fizeti meg a jogi segítő részére. Ezt a 
szolgáltatást Európa legtöbb országában ismerik, és nagy a szerepe abban, hogy az 
állampolgárok a mindennapjaik során felmerülő jogi kérdésekben, vitás ügyeikben peren 
kívül is eligazodhassanak, ne csak a bíróságon történhessen meg azok megoldása. Ilyen 
tanácsadásban megvalósuló segítséget ezért az is igénybe vehet, aki peren kívüli 
közvetítésben vesz részt. 
 
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján 2004. április 1-jétől kezdték 
meg működésüket a jogi segítségnyújtó hivatalok a megyeszékhelyeken. Feladatuk, hogy 
egyszerűbb ügyekben tájékoztatásukkal segítsék az ügyfeleket, illetve engedélyezik a jogi 
segítők szolgáltatásainak igénybevételét. A jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, civil 
szervezetek, egyetemi jogklinikák) jogi tanácsadással és okiratok, beadványok 
szerkesztésével nyújtanak majd segítséget az arra rászorulóknak.  
A jogi segítő a fél számára jogi tanácsot ad vagy beadványt, egyéb iratot készít, valamint erre 
vonatkozó meghatalmazás alapján betekint ügyének irataiba (jogi szolgáltatást végez), 
amelynek jogszabályban meghatározott mértékű munkadíját és költségeit az állam a fél 
helyett a jogi segítő részére megfizeti vagy megelőlegezi. 
 
A jogi segítőkről az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó 
Hivatalának Országos Hivatala vezet névjegyzéket.  
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Az alkotmányos jogállam egyik alapköve az, hogy bárki, aki magát jogaiban sértve érzi, 
ennek orvoslása végett bírósághoz fordulhat. Ezt a lehetőséget a magyar jog mindenki 
számára egyértelműen biztosítja is, de az egyre szaporodó jogszabályok dzsungelében 
gyakran maguk a jogászok is csak nehezen tudnak eligazodni, s még inkább elmondható ez az 
egyszerű jogkereső állampolgárokról. A laikus számára a látszólag kaotikus szabályok 
értelmezése és azokból a rá vonatkozó normák kihámozása nem egyszerű feladat, éppen ezért 
kénytelen tehát szakemberhez fordulni. Közismert tény, hogy a különböző jogi eljárások 
költségei, mind az állam részére fizetendő illetékek, eljárási díjak, mind pedig az ügyvédi 
munkadíjak évről évre egyre jobban emelkednek. Ezzel párhuzamosan évről évre egyre nő 
azoknak a száma is, akik jogaik gyakorlására, jogaik megvédésére anyagi okokból nem 
képesek, ők gyakorlatilag olyan helyzetben van, mintha nem is lennének jogaik.  
 
A jogi segítségnyújtás reformjának célja: 

 
 Az államnak biztosítania kell azt, hogy mindenkinek meglegyen a reális lehetősége arra, 

hogy jogait érvényesíteni tudja, és ehhez a szükséges szakszerű segítséget is megkapja; 
 A bíróságok, illetve egyéb közigazgatási hatóságok munkáját is megkönnyíti és 

meggyorsítja a szakszerűbb beadványok léte, hiszen a hiányok pótlása leköti ezeknek a 
szerveknek a kapacitását.  

 
Mivel a jogi segítségnyújtás biztosítása állami feladat, s az a központi költségvetést terheli, 
ezért a törvény csak rászorultsági alapon biztosítja a kedvezményeket, tehát csak a 
legrászorultabbak kapnak teljes költségmentességet, emellett részleges költségmentesség is 
adható, valamint új támogatási forma a költségek előlegezése alóli teljes vagy részleges 
mentesítés.  
Az igazságszolgáltatás működése és ezzel együtt a jogi segítségnyújtás ma már nemcsak az 
ország belügye. Magyarország számos olyan egyezménynek részese, amely a jogi 
segítségnyújtás kérdéskörét a demokráciák egyik alapkövének, a tisztességes eljáráshoz való 
jog fontos biztosítékának tekinti. Az Európa Tanácsnak is több ajánlása vonatkozik a jogi 
segítségnyújtás kérdésére, és mint európai uniós tagállamnak Magyarországnak is fontos 
feladata a jogsegély megfelelő színvonalú biztosítása.  
 

A támogatás igénybevételének feltételei 

A támogatás abban az esetben biztosítható a félnek, ha 
a) olyan jogvitában érintett, amellyel kapcsolatban a későbbiekben per lefolytatására 

kerülhet sor és a fél eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez jogi tanácsadásra vagy 
a későbbi perbeli jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szükség, 

b) peren kívül is lezárható jogvitában érintett és e felet a jogvita peren kívüli lezárásának 
lehetőségeiről indokolt tájékoztatni vagy részére olyan iratot készíteni, amely a jogvita 
lezárását szolgálja, 

c) jogvita lezárását szolgáló peren kívüli közvetítésben vesz részt, és a közvetítést lezáró 
megállapodás aláírását megelőzően szükséges részére a jogi tanácsadás, 

d) mindennapi megélhetését közvetlenül érintő kérdésben (így különösen lakhatással, 
munkajoggal összefüggő kérdések, közüzemi szolgáltatások igénybevétele) szükséges a jogról 
való tájékoztatás, 

e) közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez 
jogi tanácsadásra vagy jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szükség, 

f) abban a kérdésben van szüksége a jogi tanácsadásra, hogy jogainak védelme érdekében 
mely hatóságnál, szervezetnél milyen típusú eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás 
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kezdeményezése vagy az eljárás során jognyilatkozat megtétele érdekében beadványt kell 
készíteni, 

g) bűncselekmény áldozata és a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel 
összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás 
megindításához jogi segítő szakjogászi tanácsadására vagy beadvány (kereset, kérelem, 
feljelentés, vádindítvány stb.) szerkesztésére van szüksége, 
Abban az esetben, ha az áldozat rászoruló és az ügyének további intézéséhez jogi segítő 
szakjogászi közreműködése szükséges, az áldozatsegítő szolgálat köteles áttenni az ügyet a 
jogi segítségnyújtó szolgálathoz. 

h) polgári vagy büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez kér 
segítséget, 

i) átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt tartós lakhatásának, első lakáshoz 
jutásának elősegítése érdekében okiratszerkesztésre van szükség. 

 
Az eredeti törvényszöveghez képest fontos kiegészítések hogy a vállalkozási, befektetési 
tevékenységből eredő jogvita sem teszi kizárttá a jogi segítségnyújtást akkor, ha áldozat 
segítéséről van szó (ilyen eset fordulhat elő például akkor, ha a természetes személy 
befektetett összegére követtek el bűncselekményt). Ugyanígy lehetővé teszi a törvény azt, 
hogy bizonyos esetekben a vállalkozói díj iránti igény érvényesítéséhez is adható legyen jogi 
segítség (gyakorlatilag a „kényszervállalkozók” esetében), továbbá azt is, hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családjába tartozó személy kaphasson 
rászorultságra tekintet nélkül jogi segítségnyújtást.  
A támogatás a félnek olyan ügyben vagy üggyel kapcsolatban biztosítható, amelynek 
tárgyában az eljárás lefolytatására magyar bíróság vagy hatóság rendelkezik joghatósággal, 
továbbá olyan jogvitával kapcsolatban, amelynek tárgya Magyarországon található. 
Magyarországi lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel rendelkező fél 
ügyében támogatás akkor is biztosítható, ha az érintett polgári vagy kereskedelmi ügyben a 
bírósági eljárás az Európai Unió másik tagállamának bírósága előtt van folyamatban, vagy 
ilyen bíróság rendelkezik lefolytatására joghatósággal. 
Bűncselekmény áldozata részére a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről szóló 
általános tájékoztatást külön törvény szerint az áldozatsegítő szolgálat adja meg. 
 
 
 
 
 
Önellenőrző kérdések: 
 
1-9. Fejezet 
 
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? 
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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.? 
 
 
10-18. Fejezet 
 
34.) Melyek a választott bírósági eljárás előnyei? 
35.) Milyen két fajtája van a választott bíróságoknak? 
36.) Milyen értékű, a csak fizetési meghagyással érvényesíthető pénzkövetelés?  
37.) Mi történik az ellentmondással nem támadott fizetési meghagyással? 
38.) Melyek a végrehajtható okiratok? 
39.) Mi a csődeljárás célja?  
40.) Ki kezdeményezheti a felszámolási eljárást? 
41.) Milyen okkal kezdeményezheti egy hitelező az adós cég felszámolását? 
42.) Mi a felszámolási eljárás célja?  
43.) Mi a felszámolási eljárás során a kielégítési sorrend? 
44.) Mikor kerül sor végelszámolásra? 
45.) Mit jelent a vagyonrendezési eljárás? 
39) A cég milyen adatait tartalmazza a cégjegyzék? 
40) Milyen másolatok kérhetők a cégbíróságon a cégiratokról? 
41) Mit jelent az egyszerűsített cégeljárás? 
42) Milyen eljárásokat ölel fel a megyei (Fővárosi) bíróság, mint cégbíróság feladatköre?  
43) Mi az előzetes cégnévfoglalás jelentősége? 
44) Milyen szankciókat alkalmazhat a cégbíróság? 
45) Milyen előnyei vannak a polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének?  
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46) A hagyatéki tárgyalás befejezése után mikor adhatja át a közjegyző a hagyatékot teljes 
hatállyal az örökösöknek? 

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

48) Mi a mediálás lényege?  
49) Milyen különleges eljárás szerint lefolytatható ügycsoportoknál kerülhet sor mediálásra? 
50) Hol vezetik a közvetítői névjegyzéket és milyen feltételei vannak egy természetes 

személy felvételének?  
51) Mikor fejeződik be a közvetítői eljárás? 
52) Végrehajtható-e a közvetítői eljárásban kötött megállapodás?  
53) Mi a jogi segítségnyújtás intézményének célja? 
54) Soroljon fel öt olyan esetet, amikor a jogi segítségnyújtásra is sor kerülhet! 
 

Irodalomjegyzék: 
 
  Alkotmánytan I. (Szerk. Kukorelli István, OSIRIS 2003) 

A Polgári Törvénykönyv magyarázata (Szerk. Gellért György: KJK 1995.) 
A Társasági Törvény magyarázata (Szerk. Sárközi Tamás: KJK 1998.)  
Állam és jogtudományi enciklopédia (Szerk. Szabó Imre 1980.) 
Európai Integrációs Alapismeretek (Szerk:Blahó András Aula Kiadó 2000) 
Gazdasági és üzleti jog (Bednay Dezső: LSI Oktatóközpont 2002.) 
Jogi ismeretek (Bednay Dezső: Számalk 1995.) 
Jogi lexikon (Szerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos KJK KERSZÖV 1999) 
Kötelmi jog I.-III. (Szladits Károly: Grill 1934.) 
Magyar polgári eljárásjog (Kengyel Miklós Osiris 1998.) 
Polgári jogi fogalomtár (Szerk. Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG–ORAC 2001.) 

   
 
Függelék: Iratminták 
 
(A COMPLEX jogtár plusz adatbázisából az oktatás tematikájához kapcsolódó alapvető 
iratok mintái. A jogi asszisztensi munka során a CD jogtár használata szinte nélkülözhetetlen 
(Complex Kiadó Budapest Pf. 101 ir.1518). 
 

 Igazolási kérelem határidő elmulasztásának kimentésére 
 Kereset külzete 
 Keresetlevél szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránt 
 Keresetlevél áttétele illetékesség hiánya miatt 
 Hiánypótlásra felhívás 
 Közbenső ítélet 
 Első fokú bírósági ítélet 
 Fellebbezés 
 Másodfokú ítélet 
 Perújítási kérelem 
 Felülvizsgálati kérelem 
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Igazolási kérelem határidő elmulasztásának kimentésére 
 
............................... Bíróság 
 
............................. 
 
Tisztelt .................. Bíróság! 

Alulírott kötelezett ellen a T. Bíróság .................. jogosult kérelmére ...................... szám alatt 
fizetési meghagyást bocsátott ki............... Ft vételárhátralék és járulékai megfizetése iránt. 

A fizetési meghagyást a jogosult által megjelölt címen kézbesítették, s azt a ...................... sz. alatti 
irodaépület portása vette át. 

Előadom, hogy a kötelezett korábban valóban a fenti épületben bérelt irodát, de székhelyét 
.................. napján a ..................... sz. alatti bérleménybe helyezte át. Ennek igazolására A/1. alatt 
mellékelem a ........................ Bíróság, mint Cégbíróság részére, a székhely megváltoztatására 
vonatkozó bejelentésem másolati példányát. 

Sajnálatos módon –  megállapodásunk ellenére –  az irodaház üzemeltetője a fizetési meghagyást 
csak az annak átvétele után ... héttel, nevezetesen ........................-én küldte meg részemre, így az 
abban foglaltakról csak az ellentmondás előterjesztésére megszabott határidő eltelte után 
értesülhettem. Az átadás időpontjának igazolására A/2. alatt másolatban csatolom az irodaház 
postakönyvének vonatkozó oldalát. 

A fizetési meghagyással szemben a Pp. 319. § (1) bekezdése alapján, jelen beadványom A/3. 
mellékleteként csatolt ellentmondással élek. 

Egyidejűleg a Pp. 107. § (1) bekezdése alapján 

igazolási kérelmet 

terjesztek elő, és kérem a T. Bíróságot, hogy a fent leírtak és igazoltak alapján állapítsa meg, hogy 
az ellentmondás határidejét rajtam kívülálló okból, vétlenül mulasztottam el, s ezért a 
kérelmemnek a Pp. 106. § (1) bekezdése alapján adjon helyt. 

Kelt: ............................................. 

Tisztelettel 

............................................. Bt. 
kötelezett képviseletében 

................................ 
 
Mellékletek: 
A/1–A/3. 
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Kereset külzete 
 
 Mellékletek: 

F/1–F/2. 

 

............................................................ Bíróság 

.......................................................................... 

................................................................ (cím) 

.......................................................................... 

....................................................... alatti lakos 

felperes 

k e r e s e t e  

.......................................................................... 

....................................................... alatti lakos 

alperes 

ellen 

................... címén .......... Ft megfizetése iránt 

Mellékletek: 

– ........................................ szerződés, 
– ........................................ számla. 
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Keresetlevél szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránt 
…………… ...................... Bíróság 
 
Tisztelt ………………. ...................... Bíróság! 
 
Alulírott ……………….. (………….. alatti lakos) ……… március 18-án a Petőfi Sándor téren parkoltam a 
tulajdonomat képező Opel Astra típusú személygépkocsival. 
 

Délután 16 óra után munkahelyemről hazaindulva azt észleltem, hogy a gépkocsim mellett parkoló Suzuki 
Swift típusú személygépkocsi közvetlenül az én gépkocsim vezető oldali ajtajánál áll. Közelebb érve 
észrevettem, hogy a gépkocsim ajtaja és középoszlopa be van horpadva, mivel a Suzuki Swift – általam akkor 
még ismeretlen okból – nekiütközött. 

 
Természetesen megvártam a Suzuki Swift gépkocsi tulajdonosát, ……………-t, aki hamarosan megérkezett, 

és kérdésemre elmondta, hogy délelőtt 10 óra körül parkolt le a gépkocsim mellett, emlékezete szerint teljesen 
szabályosan. Megálláskor a járművet egyes sebességfokozatban hagyta, a kormányt oldalra elfordította, a 
kéziféket azonban nem húzta be. 

 
Hamarosan csatlakozott hozzánk …………., aki elmondta, hogy a szemben lévő házban lakik, és kora délután 

szemtanúja volt annak, hogy a Suzuki Swift személygépkocsit gyerekek kezdték lökdösni, valamint előre-hátra 
húzogatni. Ennek következtében az megindult, és a tulajdonomban álló személygépkocsinak ütközött. 

 
A helyszínen kértem ………….-t, hogy töltsünk ki betétlapot, és ismerje el a felelősségét, de erre nem volt 

hajlandó, mivel megítélése szerint a személygépkocsimban bekövetkezett kár kizárólag a gyerekek magatartása 
miatt következett be. 

 
Ezt követően személygépkocsimat elvittem a Sz. utcai Opel márkaszervizbe, ahol a szükséges javításokat 

elvégezték. A javítás költsége az F/1. alatt csatolt számla alapján 39 687 Ft volt. 
 

Megítélésem szerint ……………. szabálytalanul parkolt személygépkocsijával, és megsértette a KRESZ 41. 
§-ának (7) bekezdését, mely előírja, hogy a járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető 
gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson, és illetéktelen személy azt el ne indíthassa. 
Tekintettel arra, hogy ……….. nem húzta be a kéziféket, a személygépkocsi könnyen megmozdítható volt, és a 
gyerekek beavatkozása folytán nekiütközött az én személygépkocsimnak. 
 

Megítélésem szerint …………. alaptalanul zárkózott el az elől, hogy a helyszínen betétlapot töltsünk ki, és 
hogy az okozott káromat megtérítse. Természetesen a Suzuki Swift rendszámát felírtam, és sikerült kiderítenem, 
hogy …………. a …………. Rt.-nél kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 
A fentiekre tekintettel 
 

k e r e s e t i  k é r e l m e t  
 
terjesztek elő a ………………… Rt. (………….. alatti gazdálkodó szervezet) I. rendű és …………………. 
(…………….. alatti lakos) II. rendű alperesek ellen, és kérem a T. Bíróságot, hogy kötelezze elsődlegesen I. rendű 
alperest, mint felelősségbiztosítót, másodlagosan II. rendű alperest, mint károkozót 39 687 Ft kártérítés, valamint 
annak 2000. március 18. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes késedelmi kamatainak megfizetésére a Ptk. 339. 
§ (1) bekezdése alapján. 

 
Ugyancsak kérem a T. Bíróságot, hogy szíveskedjen kötelezni a pervesztes alperest a jelen perrel felmerült 

költségeim megtérítésére. 
A T. Bíróság hatásköre a Pp. 22. § (1) bekezdésén, illetékessége pedig a Pp. 29. § (1) bekezdésén alapul. 
Jelen keresetlevelemen lerovok 7000 Ft eljárási illetéket. 
 
Bejelentem, hogy az alperes és közöttem a jele jogvitában közvetítői eljárás nem volt folyamatban.  
Kelt: ……………………………………. 

 
Tisztelettel                                                   felperes 

 
Melléklet: F/1 
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Keresetlevél áttétele illetékesség hiánya miatt 
 
 
 

..................................... Városi (Járás) Bíróság 
100. P. 123 456/2000/2. 
 
.............. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely) felperesnek, 
................ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely) alperes ellen 3 450 000 Ft vállalkozói 
díj megfizetésére kötelezés iránt indított perében a bíróság meghozta a következő 
 

v é g z é s t: 
 

A bíróság az illetékességének a hiányát megállapítja, ezért a keresetlevelet a .............. 
Városi (Járás) Bírósághoz rendeli áttenni1. 

 
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a ............ Megyei Bírósághoz 

címzett, de jelen bíróságnál 3 példányban írásban előterjeszthető, illetve jegyzőkönyvbe 
mondható fellebbezésnek van helye.1 
 

I n d o k o l á s: 
 

A felperes keresetet indított az alperes ellen 3 450 000 Ft és járulékai vállalkozási díj 
megfizetése iránt. Az alperes ellenkérelmében kérte a bíróságtól, hogy az illetékességének a 
hiányát állapítsa meg, miután a felek szerződésükben a szerződésből fakadó jogvitáikra a 
............ Városi (Járás) Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki. A bíróság 
megállapította, hogy a felek az alávetést teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, ez az 
alávetés meghatározott belföldi bíróságra vonatkozik, ezért a bíróság a Pp. 41. § (2) 
bekezdése alapján megállapította az illetékességének a hiányát, és a perre hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező ............ Városi (Járás) Bírósághoz rendelte áttenni a felperes 
keresetlevelét a Pp. 129. § (1) bekezdése alapján. 

 
Kelt: ............................................. 
 

                                                         ............................. 
                                                         bíró 

 
      A kiadmány hiteléül: 

 
................................. 
                 előadó 
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Hiánypótlásra felhívás 
 
 
............ Városi (Járás) Bíróság 
200. P. 21 321/2000/1. 
 

V é g z é s: 
 
............. felperesnek, ................ alperes ellen közös tulajdon megszüntetése iránt folyamatban 
lévő perében a bíróság felhívja a felperest, hogy a benyújtott keresetlevelének hiányait jelen 
végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül – elutasítás terhe mellett – az alábbiak szerint 
pótolja: 

 
1. Jelölje meg az alperes pontos lakcímét, 
2. csatolja a perbeli ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát, 
3. csatolja a keresetében hivatkozott használati szerződést. 
 
Amennyiben a felperes a fenti hiányokat a fenti határidőn belül nem pótolja, a bíróság a 

keresetlevelet, mint érdemi elbírálásra alkalmatlant, idézés kibocsátása nélkül a Pp. 95. § (1) 
bekezdése, valamint 130. § (1) bekezdés j) pontja alapján el fogja utasítani. 

 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
Kelt: ............................................. 

                                                     ................................ 
                                                  bíró 

 
      A kiadmány hiteléül: 

 
.............................................. 
                 előadó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

 
Közbenső ítélet 
 
 
............ Városi Bíróság 
2. P. 123 456/1999/7. 
 
 

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  N E V É B E N !  
 
 
A ............ Városi (Járás) Bíróság a személyesen eljáró ............ (lakcím) felperesnek, a 
személyesen eljáró .................. (lakcím) alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított 
perében meghozta és nyilvánosan kihirdette a következő  
 

K ö z b e n s ő  í t é l e t e t: 
 

A bíróság megállapítja, hogy a felperessel szemben az alperes kártérítési felelőssége a 
keresetlevélben megjelölt szerződésen kívül okozott kár tekintetében fennáll. 

 
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a ................ Megyei Bírósághoz 

címzett, de jelen bíróságnál 3 példányban írásban előterjeszthető, illetve jegyzőkönyvbe 
mondható fellebbezésnek van helye.1 

 
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a másodfokú bíróság a közbenső ítélet ellen irányuló 

fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a közbenső ítélet indokolása 
ellen irányul. 

 
Tájékoztatja továbbá a feleket, hogy a fenti esetben a felek tárgyalás tartását kérhetik, 

illetve a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés 
tárgyaláson kívüli elbírálása is kérhető. 

 
I n d o k o l á s: 

 
A felperes keresetében 1 550 000 Ft és járulékai kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az 

alperest. 
 
Előadása szerint élettársával, .........-vel 1999. február 24-én ................-on, a ........... utcában 

sétált, amikor a vele szemben közlekedő alperes mellől annak nagy testű keverék kutyája 
ráugrott és megtámadta. Mivel egész nap folyamatosan esett az eső, és a ............... utca nem 
kövezett, az utcát igen nagy sár borította. A felperes a nagy erejű támadás következtében 
elesett, miközben az állat folyamatosan tépte, rángatta a rajta lévő ruházatot, amely egy 
500 000 Ft értékű bundából állt, valamint egy nadrágból és egy pulóverből, amelyek 
összértékét 50 000 Ft-ban jelölte meg. 

A támadás kb. egy percig tartott, amikor az odaérkező alperes pórázra kötötte az állatot. 
 
A támadás következtében a felperes bundája több helyen elszakadt, illetve abból az állat 

darabokat tépett ki, valamint tönkrement a nadrágja és a pulóvere is. 
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A felperes az elszenvedett támadás miatt sokkos állapotba került, amiért orvosi kezelésre 
szorult. 

 
A felperes az elszenvedett sokkért, illetve azért, hogy azóta nem tud az utcára lépni, 

1 000 000 Ft nem vagyoni kár megtérítésére is kérte kötelezni az alperest. Kérte továbbá a 
ruházata megsérülése során keletkezett 550 000 Ft vagyoni kárának megtérítését. 

 
A felperes által előadott tényállást ............. tanúvallomása is alátámasztotta, aki a támadás 

körülményeit a felperessel egyezően adta elő. 
 
Alperes a felperes által előadott tényállást nem tagadta, de vitatta a kártérítés jogalapját és 

mértékét, állítása szerint az alperes ruházata nem érte el a keresetben megjelölt értéket, illetve 
eltúlzottnak találta a nem vagyoni kártérítési igényt is. Ez utóbbit arra való hivatkozással, 
hogy ő maga is azóta több alkalommal találkozott a felperessel az utcán, elutasítani kérte. 

 
A bíróság a megállapított és az alperes által sem vitatott tényállás alapján megállapította az 

alperes kártérítési felelősségét a Ptk. 351. § (1) bekezdése és 339. §-a alapján. Ebben a 
tekintetben a felperesi kereset aggály nélkül elbírálható. 

 
Nem áll azonban a bíróságnak elegendő bizonyíték rendelkezésére a kártérítés 

összegszerűsége tekintetében. A kártérítés összegének megállapítására mind a felperes, mind 
az alperes igen széles körben lefolytatandó bizonyítást ajánlott fel, ezért a bíróság a felperest 
megillető jog fennállását közbenső ítélettel előzetesen megállapította a Pp. 213. § (3) 
bekezdése alapján. 
 
Kelt: ............................................. 
 
 ............................................  

                                        bíró 
 
       A kiadmány hiteléül: 

 
.............................................. 
                 előadó 
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Első fokú bírósági ítélet 
 
 
…………… Bíróság 
30. P. 123 456/2000/13.  
 

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  N E V É B E N !  
 
A ……………… Bíróság a dr. ………….. ügyvéd (idézhető cím) által képviselt …………. (lakcím) felperesnek, a 
személyesen eljáró …………... (lakcím) alperes ellen gyermektartásdíj megfizetése iránt folyamatban lévő 
perében meghozta és nyilvánosan kihirdette az alábbi 
 

Í t é l e t e t :  
 

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek az 1989. december hó 14-én született 
…………… utónevű gyermek tartására 1999. november 01. napjától kezdődően 2000. április 30. napjáig terjedő 
időre havi 10 000 (tízezer) Ft-ot, 

 
míg 2000. évi május 01. napjától kezdődően a bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 
13. és további havi fizetés stb.), illetőleg a rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, 
illetménypótlék, egyéb kötelező pótlék, 13. havi illetmény stb.) címén juttatott összes járandósága, valamint a 
személyi jellegű egyéb kifizetésként, illetőleg nem rendszeres személyi juttatásként járó egyéb jövedelme 
(végkielégítés, betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti díj stb.), a kifizetésnél a jövedelmet 
terhelő adó (adóelőleg) nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj, és munkavállalói 
járulék levonása utáni 20%-át, de legalább havi 10 000 (tízezer) Ft gyermektartásdíjat. 
 

Megállapítja a bíróság, hogy az alperes gyermektartásdíj-hátraléka 1999. november 01. napjától 2000. évi 
április hó 30. napjáig terjedő időre 30 000 (harmincezer) Ft.  

A hátralékos gyermektartásdíj megfizetésére a bíróság alperes részére 2000. évi május 01. napjától kezdődően 
havi 3000 (háromezer) Ft részletfizetést engedélyez. 

Bármely részlet elmaradása vagy késedelmes megfizetése esetén a még hátralékos gyermektartásdíj egy 
összegben válik esedékessé. 

 
Felhívja a ……………. Bíróság az É. Részvénytársaság (székhely) Bérosztályát, hogy az alperesi …………... 

(személyi adatok) munkavállalója illetményéből a fentieknek megfelelően vonja le a gyermektartásdíjat és a 
gyermektartásdíj-hátralékot, és küldje meg …………….. (lakcím) felperesnek. 

 
Az alperesi munkaadó a levonásokért készfizető kezesként felel, a levonás összege egy hónapon belül nem 

haladhatja meg az alperes munkabérének 50%-át. 
 
Az ítélet gyermektartásdíjat megállapító része fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. 
 
A bíróság kötelezi továbbá az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 5000 (ötezer) Ft 

perköltséget. 
Az ítélet ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban, 3 példányban a ……………. Bíróságnál 

benyújtható, de a …………. Megyei Bírósághoz címzett fellebbezésnek van helye. 
 
A másodfokú bíróság az ítélet elleni fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha a fellebbezés csak a 

perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, a 
részletfizetés engedélyezésével vagy annak összegével kapcsolatos, illetve a fellebbezés csak az ítélet indokolása 
ellen irányul, vagy a felek ezt kérték. 

 
Ebben az esetben is a fellebbező fél a fellebbezésben, míg a nem fellebbező fél a fellebbezési ellenkérelmében 

kérheti a tárgyalás kitűzését. 
 

I n d o k o l á s :  
A bíróság a felek előadása, a csatolt születési anyakönyvi kivonat és a beszerzett jövedelem-kimutatások 

alapján az alábbi tényállást állapította meg. 
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A felek házastársak, házasságukból 1989. december 14. napján Ádám utónevű gyermekük született. 
A felek között az életközösség 1999. október 29. napján megszakadt, az alperes a közös lakásból elköltözött, a 

gyermek a felperes gondozásában maradt, és jelenleg is ott van. 
Az alperes a gyermek tartásához az életközösség megszakadása óta havi 5000 Ft-tal járult hozzá, amelyet 

kézből fizetett meg a felperesnek. 
A felperes munkanélküli, havi 21 000 Ft munkanélküli segélyt kap, ezenkívül a gyermek részére családi 

pótlékban, és az önkormányzati hivatalból havi 4000 Ft rendszeres nevelési segélyben részesül. 
A felperes másfél szobás, összkomfortos, bérházi bérlakásban lakik, amelynek a havi rezsiköltsége kb. 15 000 

Ft. 
Az alperes villanyszerelő foglalkozású, átlagos havi nettó jövedelme a beszerzett kereset-kimutatás szerint – 

1999. április 15. napjától 2000. április 15. napjáig terjedő időre – 49 950 Ft. 
Az alperesnek egyéb jövedelme nincs, a perbeli kiskorú gyermeken kívül más személy eltartásáról nem kell 

gondoskodnia. Élettársa családi házában lakik. 
A felperes a kereseti kérelemben 1999. november 01. napjától kezdődően kérte kötelezni az alperest a havi 

nettó jövedelme 20%-ának, de legalább 10 000 Ft-nak a megfizetésére gyermektartásdíj címén. 
Kérte továbbá az alperest perköltségben marasztalni. 
Az alperes a felperesi kereset jogalapját elismerte, összegszerűségét vitatta, havi 5000 Ft megfizetését vállalta, 

álláspontja szerint a gyermek szükségletét a havi 5000 Ft és a családi pótlék fedezi. 
A gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségének kezdő időpontját 2000. május 01. napjától kérte 

megállapítani. 
Amennyiben a bíróság a felperesi kereseti kérelemnek helyt ad, ebben az esetben a gyermektartásdíj 

hátralékos összegének megfizetésére havi 5000 Ft-os részletfizetési kedvezményt kért. 
A felperes nem ellenezte a hátralékra a részletfizetési kedvezmény megadását, az alperes által megjelölt 

összegben. 
A bíróság álláspontja szerint a felperesi kereseti kérelem alapos. 
A bíróság a Csjt. 69/A. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapította az alperes gyermektartásdíj-fizetési 

kötelezettségét, mivel az alperes nem a saját háztartásában neveli, gondozza a gyermeket, így annak tartásához 
pénzben köteles hozzájárulni. 

A gyermektartásdíj összegét a városi bíróság a Csjt. 69/C. § (1) bekezdése szerint – a jövőre nézve – 20%-ban 
határozta meg, az alapösszeget pedig az alperes évi nettó átlagjövedelme 20%-ának megfelelő összegben 
állapította meg, figyelemmel a 29/1997. (XII. 12.) IM rendelettel módosított 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet 10. §-
ában foglaltakra. 

Alaptalan volt az alperes azon hivatkozása, hogy a havi 10 000 Ft gyermektartásdíj meghaladja a gyermek 
szükségletét, mivel a gyermek 11 éves, általános iskolás, kamaszkorú, az anya pedig munkanélküli segélyéből a 
természetbeni tartáson és gondoskodáson felül nem tud a gyermek tartásához hozzájárulni. 

 
Alapos volt a felperes kereseti kérelme a gyermektartásdíj kezdő időpontja tekintetében is, mivel a Csjt. 68. § 

(1) bekezdése szerint a gyermektartásdíjat a keresetlevél benyújtásától számított hat hónapra visszamenőlegesen 
lehet követelni. 

A felek egyező nyilatkozatot tettek arra, hogy az életközösség megszakadása óta az alperes havi 5000 Ft-ot 
fizetett a felperesnek gyermektartásdíj címén, az ítélet meghozatalának idejéig kifizetett 30 000 Ft-ot, így a 
városi bíróság az alperes 60 000 Ft hátralékába a Ptk. 296. § (1) bekezdése alapján beszámította, és így a hátralék 
összegét 30 000 Ft-ban határozta meg. 

A gyermektartásdíj-hátralékot az alperes a Pp. 217. § (1) bekezdése alapján havi 3000 Ft-os részletekben 
fizetheti meg. 

Az ítélet gyermektartásdíjat megállapító részének előzetes végrehajthatósága a Pp. 231. § a) pontján alapul. 
A gyermektartásdíjak végrehajtását a felperes közvetlenül bírósági felhívás alapján kérte, ezért a városi 

bíróság a Vht. 28. § (1), (2) és (4) bekezdése szerint az alperesi munkáltatót hívta fel a folyó havi 
gyermektartásdíj és a –hátralék lerovására és kifizetésére a felperes javára. 

A peres eljárás során a felperesnek útiköltsége merült fel, amelynek megfizetésére a bíróság a Pp. 78. § (1) 
bekezdése alapján az alperest kötelezte. 
 
Kelt: ………………………………………                         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                                       bíró 
      A kiadmány hiteléül: 
                   előadó 
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Fellebbezés 
 
 
A .................. Törvényszék, mint másodfokú bíróság részére 
a .................. Bíróság útján 
 
Tisztelt .................. Törvényszék! 

Alulírott ................................-né sz.: ................... felperes – jelen fellebbezésemhez F/1. alatt 
(vagy korábban) csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján – a .................. Bíróság  

5. P. II. 20 111/1999/9. sorszám alatt meghozott ítéletének az osztott lakáshasználatra vonatkozó 
rendelkezése ellen, a Pp. 233. § (1) bekezdése alapján, a törvényes határidőn belül 

fellebbezést 

terjesztek elő: 

Az alperessel 1986-ban ismerkedtem meg, majd 1987. május 16-án a ..................-i III. kerületi 
anyakönyvvezető előtt házasságot kötöttem. Kapcsolatunk 1995-ben kezdett megromlani. Ettől az 
időponttól kezdve közöttünk egyre többször fordult elő veszekedés. Már ebben az időszakban 
észrevettem, hogy alperes egyre több alkoholt fogyaszt, s a veszekedések kirobbanását is ennek 
tulajdonítom. Az alperes több ízben kellemetlen helyzetbe hozott rokonaim, barátaim előtt, 
kötözködő, egyre durvább magatartásával. Sajnos, a kapcsolatunk helyrehozhatatlanul 
megromlott, mivel az alperes házasságon kívüli kapcsolatot is kezdeményezett. 

Ezt követően nyújtottam be a keresetlevelet, melyben házasságunk felbontását kértem. 

Első fokú ítéletével a .................. Bíróság házasságunkat felbontotta, a házasságunk fennállása 
alatt általunk közösen használt, de az én különvagyonomat képező ingatlan használatát 
megosztotta. 

A perbeli ingatlan szülői örökségem, a lakásba az alperes különvagyonából be nem ruházott. 

Meglátásom szerint a T. elsőfokú bíróság ítéletét a felperesi érvelés figyelmen kívül hagyásával, 
gyakorlatilag az alperes, illetve a tanúk által elmondott közvetett információk egyoldalú 
figyelembevételével hozta meg.  

Teljességgel életszerűtlennek és jogilag megalapozatlannak tartom, hogy az alperessel továbbra is 
meg kelljen osztanom a különvagyonomat képező lakásomat. Meggyőződésem, hogy a T. 
elsőfokú bíróságnak sem lehetett szándéka az ítélet alapján sajnálatosan előállt, egy későbbi súlyos 
konfliktus lehetőségét is magában hordozó helyzet előidézése. Az osztott lakáshasználatot sem 
tudom elfogadni az alperes magatartásában rejlő okok miatt. 

Álláspontom szerint az első fokon eljárt bíróság nem derítette fel kellőképpen a tényállást, a 
jegyzőkönyvekben szereplő, alperesre nézve terhelő részleteket figyelmen kívül hagyta. 
Figyelmen kívül hagyta a bíróság az okirati bizonyítékokat, s egyáltalán nem értékelte, meg sem 
említette az általam csatolt orvosi látleleteket, rendőrségi feljelentéseket és egyéb bizonyító erejű 
iratokat, illetve azok figyelmen kívül hagyásának okát.  

Nem ismerte fel az elsőfokú bíróság azt sem, hogy az osztott lakáshasználat érdekeim súlyos 
sérelmével járna. 

Figyelmen kívül hagyta a T. elsőfokú bíróság azt a jogszabályi rendelkezést, mely szerint a 
különvagyonhoz tartozó volt közös lakás használatának megosztására csak kivételesen – kiskorú 
gyermek egyidejű elhelyezése kapcsán – kerülhet sor [Csjt. 31/B. § (3) bek.]. 

Elmulasztotta a bíróság a lakás műszaki adatainak pontos megállapítását és a méretarányos 
alaprajz beszerzését is. (BH1992. 321., P. törv. II. 21 186/1991. sz.) 
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A fent hivatkozott jogszabályhely, valamint az ehhez kapcsolódó joggyakorlat (l. BH1989. 357., 
P. törv. II. 20 237/1989.) egyértelművé teszi, hogy különvagyon körébe tartozó ingatlan 
megosztására ez esetben törvényi lehetőség nem volt. 

Az elsőfokú bíróság a Csjt. 31/B. § (3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával jogszabálysértő, 
iratellenes és tényállásában is felderítetlen ítéletet hozott, s a hiányos tényállásból – a 
lakáshasználat kapcsán – jogilag téves következtetést vont le. 

Kérem a T. ....................... Bíróságot, hogy a jelen fellebbezésemmel támadott ítélet osztott 
lakáshasználatra vonatkozó rendelkezését a Pp. 253. § (2), illetve (3) bekezdései alapján akként 
változtassa meg, hogy a lakás kizárólagos használatára engem jogosítson fel. Kérem továbbá, 
hogy a felmerülő másodfokú perköltségek viselésére az alperest kötelezni szíveskedjenek. 

Fellebbezési illetéket az elsőfokú bíróság 10. sz. végzésével részemre biztosított költségmentesség 
folytán nem rovok le. 

Dátum: ............................................. 

Tisztelettel 

....................................... 
felperes 

képviseletében: 

......................................... 

Melléklet: 
F/1. 
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Másodfokú ítélet 

 
............ Megyei Törvényszék,  mint másodfokú Bíróság 
300. Pf. 234 567/2000/8. 
 
 

A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  N E V É B E N !  
 
 
A ............ Megyei Bíróság 
 
a dr. ………... ügyvéd (idézhető címe) által képviselt ………... (lakcím) felperesnek,  
 
a dr. ………... ügyvéd (idézhető címe) által képviselt ………...-né szül: ………... (lakcím) alperes 
ellen  
 
 
házasság felbontása és járulékai iránt indított perében a ............ Városi Bíróság 200. P. 
123 456/1999/19. számú ítélete ellen a felperes által 20. sorszám alatt benyújtotti fellebbezés 
folytán meghozta és nyilvánosan kihirdette az alábbi 
 

Í t é l e t e t :  
 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, 
fellebbezett részét megváltoztatja, és az alperesnek a .................. XXX. kerület, December 8. u. 
1234. X. emelet 5. szám alatti lakásra vonatkozóan használati jogviszonyát megszünteti, és  
kötelezi az alperest, hogy 30 napon belül ürítse ki és hagyja el a lakást. 
 
Kötelezi a másodfokú bíróság az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 10 000 
(tízezer) Ft másodfokú perköltséget. 
 
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

I n d o k o l á s :  
 

Az elsőfokú bíróság ítéletével a peres felek 1991. március 03-án kötött házasságát felbontotta, és a 
.................. . kerület ………….. u. …………….. szám alatti volt közös lakás használatát 
megosztotta akként, hogy a felperest a bejárattól balra lévő 5 nm-es nappali szoba, míg az alperest 
a bejárattól jobbra lévő 5 nm-es volt hálószoba kizárólagos használatára jogosította fel, a 
mellékhelyiségek közös használata mellett, 30 napos birtokba adási határidővel. 
Az elsőfokú bíróság ítéletének a lakáshasználatra vonatkozó része ellen a felperes nyújtott be 
fellebbezést, kérve annak megváltoztatását és az alperes használati jogviszonyának megszüntetését 
a Csjt. 31/B. § (3) bekezdése alapján. 
 
Az alperes ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. 
 
A felperes fellebbezése alapos. 
 
Az elsőfokú bíróság a tényállást részben állapította meg helyesen, és az abból levont jogi 
következtetései a fellebbezett részben nem helytállóak. 
 
A Csjt. 31/B. § (3) bekezdése értelmében, ha a közös lakás valamelyik házastárs különvagyona 
vagy önálló bérlete, a lakáshasználati jog ezt a házastársat illeti meg. A bíróság a másik 
házastársat kivételesen, és csak abban az esetben jogosíthatja fel a lakás megosztott vagy 
kizárólagos használatára, ha a lakáshasználatra jogosult gyermek nála van elhelyezve.  
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A másodfokú bíróság peradatokból, a felek egyező előadásából, valamint a csatolt tulajdoni lap 
másolatból megállapította, hogy a perbeli ingatlan a felperes különvagyona, így a fenti jogszabály 
értelmében annak megosztott használatára nincsen lehetőség. 
 
Ennek alapján a másodfokú bíróság az alperes lakáshasználati jogát a Csjt. 31/B. § (3) bekezdése 
alapján megszüntette, és az alperest 30 napos határidő biztosításával a lakás elhagyására kötelezte. 
 
Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének lakáshasználatra 
vonatkozó rendelkezését a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta. 
 
A perköltségre vonatkozó rendelkezés a Pp. 78. § (1) bekezdésén alapul. 
 
 
Kelt: ……………………………………… 
 
 
................................ ...............................    
előadó bíró   a tanács elnöke                                       bíró 
 
 
      A kiadmány hiteléül: 

 
......................................................  
                 előadó 
 
                                                

i Pp. 233. § (1) Az elsőfokú bíróság határozata ellen – amennyiben a törvény ki nem zárja – fellebbezésnek van 
helye. Fellebbezéssel élhet a fél, a beavatkozó, végül az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés 
reá vonatkozó része ellen. 
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Perújítási kérelem 
 
............................... Bíróság részére 
 
............................... 
 
 
Tisztelt Bíróság! 
Alulírott ................... perújító alperes – csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján – 
................... perújított felperes ellen a .................. előtt 5. P. 12 345/2000. számon folyamatban 
volt és a .................. Bíróság 26. Pf. 28 255/2000/5. sz. alatt hozott jogerős ítéletével befejeződött 
öröklési szerződés érvénytelensége iránt indított perében  
 

perújítási kérelmet 
terjesztek elő: 
A .................. fentebb említett ítéletével az id. .............-né örökhagyó és köztem, mint örökös 
között 1995. december 15-én létrejött öröklési szerződést, helyt adva a felperes keresetének, alaki 
okokból – mivel annak minden oldalán nem szerepel a felek, valamint a tanúk aláírása – 
érvénytelennek nyilvánította.  

A .................. Bíróság fenti jogerős ítéletével az első fokú ítéletet helybenhagyta.  

Már a peres eljárás folyamán is előadtam, hogy emlékezetem szerint a szerződés 4 példányban 
készült, melyből két példányt a szerződő felek és a tanúk is valamennyi oldalon aláírtak, s további 
két példányt – mely a szerződő feleknél maradt – csak az utolsó oldalon. A peres eljárásban csak 
azon példányokat tudtam bemutatni, melyek utolsó oldalán szerepeltek az aláírások. Sem az 
okiratot szerkesztő ügyvéd, sem pedig a tanúk a másik két szerződés hollétéről nem tudtak.  

A jogerős ítélet meghozatalát követően megkeresett az örökhagyó egy „régi barátja”, .........-né sz.: 
..........., akit én korábban nem ismertem. Ő elmondta, hogy az örökhagyó halálát megelőzően 
meglátogatta őt, és néhány könyvet, köztük használt nagyméretű lexikonokat ajándékozott neki. A 
könyveket K.-né korábban nem vizsgálta meg, azokat nem használta, egészen az elmúlt napokig, 
amikor is elmondása szerint unokája nézegette a lexikonokat, s azokból előkerült két jelen per 
tárgyát képező öröklési szerződés. A szerződésből tudta meg a címemet, s így keresett meg. A két 
szerződés az öröklési szerződés jogszabályban meghatározott valamennyi alaki kellékével 
rendelkezik. 

Fentiek alapján kérem a T. Bíróságot, hogy perújítási kérelmemnek a Pp. 260. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján helyt adni, továbbá, a fentiek alátámasztására .............-nét (idézési címe: 1025 
.................., Vadrózsa u. 15.) tanúként megidézni, s ennek eredményeként, valamint a csatolt 
okirat alapján a .................. Bíróság jogerős ítéletét hatályon kívül helyezni, és a keresetet 
elutasítani szíveskedjenek. 

Jelen kérelmem mellékleteként F/1. alatt csatolom az öröklési szerződés közjegyző által hitelesített 
másolati példányát, valamint F/2. alatt a költségmentességi nyomtatványt keresetem igazolásával, 
és kérem a T. Bíróságot, hogy részemre illetékfeljegyzési jogot engedélyezni szíveskedjen. 

Kelt: ........................................... 

Tisztelettel: 

....................................... 
perújító alperes 
képviseletében: 

Mellékletek: 
F/1–F/2. 
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Felülvizsgálati kérelem 
 
A Kúria részére 
a ................................... útján 
 
TiszteltKúria! 
 
Alulírott ................................... felperes – korábban csatolt meghatalmazással igazolt jogi 
képviselőm útján – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (1) bekezdése 
alapján, a 272. § (1) bekezdésében biztosított törvényes határidőn belül, a ....................................... 
Bíróság 44. Pf. 25 689/2000/3. sz. jogerős ítélete ellen 

felülvizsgála t i  kérelmet 

terjesztek elő, s kérem a T. Kúriát, hogy a támadott jogerős ítéletet – a .................. 10. P. 
25 555/1999/19. sorszámú ítéletére is kiterjedően – vizsgálja felül, és a Pp. 275. § (4) bekezdése 
alapján a felülvizsgálattal támadott jogerős ítéletet helyezze hatályon kívül, és helyette a 
jogszabályoknak megfelelő új határozatot szíveskedjen hozni, kereseti kérelmemnek helyt adni, 
azaz az alperes lakáshasználati jogát megszüntetni, őt a perbeli lakás elhagyására kötelezni 
szíveskedjen. Kérem továbbá az alperes perköltségben marasztalását is! 

Álláspontom szerint a ........................................... Bíróság jelen felülvizsgálati kérelemmel 
támadott jogerős ítélete jogszabályt sért, az alábbi indokok alapján: 
Az ügyben eljárt bíróságok nem tettek eleget a tényállás teljes körű felderítésére vonatkozó 
kötelezettségüknek, illetve a feltárt tényállásból megalapozatlan, jogszabálysértő 
következtetéseket vontak le.  
Az ügyben, ezen hiányos bizonyítás alapján megállapított, okszerűtlen jogi következtetés 
levonására alkalmas tényállást vették ítéletük alapjául, így a keresetem elutasítása nincs 
összhangban a törvény rendelkezéseivel. 
A másodfokon eljárt bíróság az elsőfokú bíróság téves, megalapozatlan tényállását kritika 
nélkül elfogadva, alperes szóbeli állításainak ellenőrzése nélkül, a jogszabálysértést figyelembe 
sem véve hozta meg helybenhagyó ítéletét. 
A .............................. a felperes tanúinak vallomását rögzítette, az általam benyújtott 
dokumentumokat elfogadta, azonban ezeket csak részben értékelte, az ítéletet nagyrészt ezek 
figyelmen kívül hagyásával hozta meg. 
Figyelmen kívül hagyták az ügyben eljárt bíróságok ítéleteik indokolásában azon jogszabályi 
rendelkezést, hogy az alperes kivételesen és csak abban az esetben jogosult a megosztott 
használatra, ha a lakáshasználatra jogosult gyermek nála van elhelyezve. Ennek következtében  
 
alkalmazták helytelenül és jogszabálysértően az alább felhívott jogszabályi helyeket, és jutottak 
ugyancsak helytelen következtetésre. 
Kifogásolom továbbá, hogy olyan körülményeket emeltek ki az eljáró bíróságok, melyek kizárólag 
az alperesnek kedvező jelenlegi állapot fenntartását indokolják, s a felperesi előadást gyakorlatilag 
teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. 
A felülvizsgálni kért ügyben az általam közölt tények és körülmények – melyet alperes, valamint 
tanúinak állításai is alátámasztanak – nem kerültek értékelésre, s ennek indokát sem az elsőfokú, 
sem pedig a másodfokú bíróság nem adta meg. 
A fentiek alapján a felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítélet és az annak alapjául szolgáló 
elsőfokú ítélet a Csjt. 31/B. § (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a Pp. 206. § (1) 
bekezdésében foglaltakat sérti. 

Jelen felülvizsgálati kérelmemen 8000 Ft eljárási illetéket lerovok. 

Kelt: ............................................. 

Tisztelettel........................................... 
felperes 

képviseletében: 
 


