
Polgári eljárásjog      Dr. Bednay Dezső 
 
A magyar bírósági rendszer 4 szintű: 

 
 
 
 Legfelsőbb Bíróság 
 
 Ítélőtábla 
 
 Megyei Bíróságok 
 
 Helyi Bíróságok 

 
 
4. Helyi Bíróságok: (Városi-, Fővárosi Bíróság – kb. 170 db.) 
   fővárosban Kerületi Bíróság van 

  PKKB – Pesti Központi Kerületi Bíróság  
                  (V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XVI., XVII. kerület 

   BKKB – Budai Központi Kerületi Bíróság (I., XI., XII., XXII. kerület 
   Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
   Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 
   Budapesti XVIII. És XIX. Kerületi Bíróság 
   Budapesti XX., XXI., és XXIII. Kerületi Bíróság 
Általános hatásköre van, ha nincs speciális szabály, itt kell indítani a pereket. 
 
3. Megyei Bíróság (Törvényszék (jan.1-től)) 
Jellemzően fellebbezéseket tárgyal, a fellebbezést az ügyet elbíráló bíróságoz kell beadni, 
és küldi a bíróság egy szinttel tovább. 

Van elsőfokú jogköre is, jellemzően 3 tagú tanács van, elkerülve a 
döntésképtelenséget. Általánosan 1 bíró és 2 ülnök (laikus bíró) van, döntéshozatalban a 2 
ülnök leszavazhatja a bírót. 

A másodfokú bíróságon már kötelező a 3 hivatásos bíró, szakvéleményt kérnek, főleg 
jogkérdésben döntenek, bizonyítási eljárás itt már nem nagyon van. 10 millió Ft feletti 
ügyeket alapból a Megyei Bíróságon kell indítani. 
Alapvető illetékesség: 
 - szerzői jogi perek 
 - sajtó igazítási perek 
 - iparjogvédelmi perek 
 - közigazgatási perek 
 
2. Ítélőtáblák 
5 Ítélőtábla van: 
 1. Fővárosi Ítélőtábla 
 2. Győri Ítélőtábla 
 3. Pécsi Ítélőtábla 
 4. Szegedi Ítélőtábla 
 5. Debreceni Ítélőtábla 
 
4. Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 
 - felülvizsgálati kérelmek elbírálása 



- jogegységi határozatok meghozatala – ez az alsóbbszintű bíróságokra nézve 
kötelező 

 
1952. évi III. törvény – Polgári Perrendtartás 
 
Bírósági tevékenységnek 3 fontosabb területe van: 

1. Büntető Peres eljárás (BTK) 
2. Polgári Peres eljárás (PTK) 
3. Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata 

 
Polg. Ügyekben: felperes – alperes 
Bünt. Ügyekben: vádló (ügyész) – vádlott (ügyvéd) 
Közig. Ügyekben: polgár – társaság – állam  
 
Túlnyomó többségben vagyoni ügyeket lehet bíróságra vinni, peresíteni. Ha perelni akarok 
azt kell nézni, hogy jogilag igazam van vagy nincs. Fontos, hogy be tudjam bizonyítani az 
igazamat. Ha megnyerem a pert, be tudom hajtani a pénzt. 
Perindítás jelentős tétele a perköltség (illeték). A felperesnek kell megelőlegezni a 
perköltséget, a vesztes fél fizeti meg.  
 
Az állam viszonyulása a szerződésekhez: 
- az állam elismeri a szerződéseket, és segítséget nyújt a jog érvényesítéséhez 
- az állam elismeri a szerződéseket, de nem nyújt segítséget a jogérvényesítéshez (naturális 
szerződések, pl. kártyaadósság) 
- érvénytelen szerződések (elévült követelések) 
- az állam nem ismeri el a szerződéseket 
 
Hatáskör: milyen szintű bíróság jár el az ügyben 
 
Illetékesség: az azonos szintű bíróságok közül földrajzilag melyik bíróság járhat el 

   az alperes lakóhelye  alperes tart. helye  ha külföldön van, az utolsó 
lakóhelye  felperes lakóhelye  felperes tart. helye 

 
Különös illetékesség: bizonyos ügyekben a speciális esetekhez igazodik. 

- vagylagos illetékesség (pl.: ingatlan fekvésének a helye; gyerektartási ügy, válóper – 
utolsó közös lakóhely; kártérítési perben a károkozás helye) 
- kizárólagos illetékesség (szerződésben kikötött bíróság illetékessége – kivéve 
PKKB, Főv.- és Megyei Bíróság) 
- megkeresett bíróság 

 
Peres eljárás résztvevői 
 
Perindítási keresettel kezdődik, résztvevő: felperes – alperes 
Kereset marasztalásra irányul (fizesse meg, ezeket követelem) 
Megállapítási kereset (elbirtoklás ha 15 éven keresztül használok valamit) 
Keresetben konkrét követelést kell megadni. 
Saját magam is eljárhatok, ügyvédkényszer csak a Legfelsőbb Bíróságnál, ügyvéd megbízás 
alapján jár el. 
A ügyvédkényszernél lehet kérni ügyvédet hivatalból, vagy kirendelni. 
Polgári perben elég az ügyvédnek elmenni, de vannak kivételes esetek, amikor el kell menni 
(pl.: bíróság behív, vagy válóper) 
Az ügyvédnek meghatalmazást kell adni, ez kötelező. 
 
Pertársaság: ha felperesi vagy alperesi oldalon többen vannak. Egyszerű pertársaság, ha 
többen azonos célért (pl.: biztosítók ellen) 



Kényszerű pertársaság: a jogvitele csak minden fél jelenlétével dönthető el. 
 
Perbehívás: valaki a per eldönte után perbe akar hívni valakit, értesítik a harmadik felet, 
hogy ő lesz a következő. 
 
Jogutódlás: elindul egy per, meghalt a felperes, én vagyok az örököse, perbe léphetek, 
átvehetem. 
 
Peres eljárás     Nem peres eljárás 
- mindig keresettel indul - kérelemmel, más dologgal indulnak 
 Pl.: fizetési eljárás, csődeljárás, 

végelszámolás, felszámolása, holtnak 
nyilvánítás 

 - mindig a bíróság dönt - közjegyző, végrehajtó is dönthet 
- a bíróság köteles a feleket  - fizetési meghagyásnál nem kell  
meghallgatni, bizonyítást folytatnak tárgyalás, nincs bizonyíték 
- ítélettel végződik - végzés születik, külön jogszabályok 

vannak 
 
Per lefolytatása: 
 - peres  
 - nem peres 
 
A polgári per mindig keresettel indul (keresetlevél) 
 - eljáró bíróság feltűntetése 
 - felek és képviselőik nevét, lakóhelyét, perbeli jogállását (felperes – alperes) 

- érvényesíteni kívánt jogot(tul.jog, kártérítés) az alapul szolgáló tényeket, 
bizonyítékokat 
- azokat az adatokat, amelyből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható 
- határozott kérelmet kel megfogalmazni (mit akarnak) /pl. kötelezze az alperest 500 e 
Ft megfizetésére/ 
- lehet vagylagos a kereset /vagy 500 e Ft, vagy valami más/ 
- volt e közvetítői eljárás a felek között 
- ha képviselő jár el, akkor csatolni kell a ügyvédi meghatalmazás 
 - egyedi 
 - általános 
- ha személyesen adom be, akkor alá kell írni és két tanúval tanúztatni 

 
Bíró megkapja a keresetet: 

1. hiánypótlás végett visszaadja /pl. nincs meghatalmazás; pertárgy értékének 6%-a 
illeték és ez nincs befizetve/ 

2. idézés kibocsátása nélkül elutasítja a keresetet 
- nincs hatáskör, illetékesség, nincs kötelem 

3. érdemben foglalkozik vele, tárgyalást tűz ki, az alperest a kereset egy példányával 
beidéz 

- idézés: egy adott időpontra való megjelenés /a keresetlevél beérkezésétől 
számított 4 hónapon belül ki kell tűzni az első tárgyalást/ 

 
Az első tárgyalásnak kiemelt szerepe van a polgári perben. Ha a felperes nem megy el, 
akkor az alperes kérelmére megszűntethetik a pert. /kivéve ha a keresetbe beírják, hogy: 
”kérem esetleges távollétemben a tárgyalás megtartását”/ 
Ha az alperes nem megy el, a bíróság bírósági meghagyással kötelezi, egy marasztalja a 
felperes költségeiben. Ez ellen ellentmondással lehet élni, ha akar. Ha nem, akkor jogerőssé 
válik.  
 



Tárgyalás: 
Számbavétel: 
 - megjelennek a felek 
 - ügyvédek 
 - szakértők 
 - tanúk 
 
Tanúnak kötelező megjelenni, ha nem megy el, szankciót lehet kiszabni (pénzbírság, 
elővezetés) 
A tanút kiküldik a tárgyalásról, és csak a megfelelő időben hívják be.  
 
Bíró ismerteti a keresetet: 
Egyezség bármikor köthető a perben, ha a felek kölcsönösen engednek, és a bíróság 
jóváhagyja – azonnal jogerős! Ha ezután nem fizetnek, végrehajtás indul.  
Viszontkeresetet is indíthat az alperes  támasztok igényt, támadás a másik fél felé 
 
Bíróság bizonyítási eljárást kér: 
Szabad bizonyítás van, minden eszköz felhasználható. A bíróság összességében mérlegeli 
a bizonyítékokat 
 - felek előadása 
 - tanúk meghallgatása – a fél nem lehet tanú a saját perében 
 - szakvélemény, szakértő (néha kötelező: gondnokság alá helyezés) 
 - okiratok (elismervény, szerződések) 
 - tárgyi bizonyítékok 
 - szemle (tárgyak szemléje, helyszíni szemle) 
 
Bíró összességében mérlegel: 
Tényállást kell megfogalmaznia  
jogi tény: ami egy ügy szempontjából jogilag fontos és a jog jelentőséget tulajdonít neki 
(életkor) 
 
Tanúvallomás: 
Állampolgári kötelezettség, megjelenési-, vallomási- és okirat-felmutatási kötelezettség 
Bizonyos esetekben nem lehet tanú: ügyvéd (büntető perekben), minősített adatokról, 
államtitokról, pap a gyónási titokról nem kérdezhető ki, illetve akitől nem várható hitelt 
érdemlő vallomás (ittas, szellemileg leépült ember) 
Megtagadhatják: hozzátartozók (egyenes ági rokon és annak házastársa, örökbefogadó 
nevelőszülő, nevelt gyermek, testvér, házastárs, jegyes, élettárs, házastárs egyenes ágbeli 
rokona, testvér házastársa). Kivéve: családjogi perek, apasági perek 
Tanút az elnök hallgatja ki, de a felek is kérdezhetnek. Vallomás után a tanú jelen lehet már. 
 
Szakértői vélemény: 
A bíróság szakmai tudását pótolja bizonyos területeken. Mindenféle szakértőt ki lehet 
rendelni (kivéve jogit). Egy szakértőt rendelnek el, írásban terjeszti elő a véleményt, de részt 
vesz a tárgyaláson. Kérdéseket a bíró teszi fel, de engedélyezheti a felek kérdését is. Ha 
rossz a szakvélemény, lehet kiegészítést kérni. Felek indítványozhatnak szakértőt, a bíró 
elfogadhatja. Ha az egyik félnek van szakértője, az csak véleménynek számít. Élőzetes 
bizonyítás lefolytatható. 



 
Szemle: 
Okiratok:  

- közokirat: (amit a bíróság, vagy közjegyző, vagy más hatóság az ügy körén belül 
megszabott alakban állít ki) Teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy 
határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatokat és tények valódiságát, ez 
okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját. (születési anyakönyvi 
kivonat) 
- magánokirat: bizonyíték arra, hogy a kiállító az abba foglalt nyilatkozatot megtette, 
elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el. Formai követelmény, hogy saját 
kézzel írt és aláírt legyen, két tanú igazolja, hogy előttük írta alá, ha már korábban 
aláírtam, akkor két tanú előtt rendelkeznem kell, hogy én írtam. Ha a kiállító aláírása 
hitelesítve van, akkor nem kell tanú. Gazdálkodó szervezet által ez üzlet körében 
kiállított szabályszerűen aláírt okirat. 

 
Bírósági jegyzőkönyv:  
 - tárgyalásokról 
 - felek szóbeli meghallgatásáról 
 - tárgyaláson kívüli egyéb meghallgatásokról 
A bíró döntése, hogy mi kerül bele. Ha valamelyik fél ragaszkodik a szó szerinti 
jegyzőkönyvbe vételhez, akkor azt a bírónak meg kell tennie.  
Ha hangfelvétel készül, azt be kell írni a jegyzőkönyvbe.  
 
Ha megtörténik minden, a bíróság határozathozatalra visszavonul. Ha több bíró van, 
szavazásra kerül sor. Az érdemi határozat az ítélet. Egyéb határozatok a végzések. 
Lehetnek közbenső ítéletek is. Ebben az esetben a bíróság jogkérdésben dönt, de 
összegszerűségében még folyik az eljárás. A részítélet a kereseti kérelem egy-egy elkülönült 
részében hozott ítélet.  
 
Ítélet részei: 

1. Fejrész (ügycsoport betűjele) 
- lajstrom rész 
- ügyirat érkezési éve 

2. Rendelkező rész 
- bíróság döntése 
- fellebbezési záradék 

3. Fellebbezési záradék 
4. Indoklás  

- tényállás megállapítása 
- jogi indoklás 
- bizonyítékok értékelése 
- ha elutasít bizonyítékot, ezt be kell írni 

5. Zárórész 
- dátum 
- aláírások 

 
Az ítélet lehet helytadó, elutasító, vagy részben helytadó. A meghozott ítéletet a tárgyaláson 
hirdetik ki. Fellebbezésre az irat kézbesítésétől számított 15 naptári nap van rá. Az iratokat a 
jogi képviselőnek kézbesítik. Ha nem történik fellebbezés 15 napon belül, akkor jogerőssé 
válik az ítélet. Ha jogerőssé válik ez megtámadhatatlan, végleges és végrehajtható. 
Rendes jogorvoslat a fellebbezés 15 napon belül. Fellebbezhet az alperes, a felperes vagy 
mindketten. Az a rész, amelyet nem támadnak meg, az jogerőre emelkedik – részjogerő. 
Ha valamit elírnak a bíróságon az ítéletben, akkor kérelemre vagy hivatalból javítják. 
Határozat kiegészítése: valamiről nem döntött a bíróság, amiről kellett volna (pl. illeték, 
perköltség), érdemben a bíró saját döntésében nem változtathat. 



 
Fellebbezést a határozatot hozó bíróságnak kell benyújtani, de a II. fokú bíróságnak 
címezve. A fellebbezésnek költségei vannak. A II. fokú bíróság helytad, elutasít, vagy 
részben ad helyt, vagy nem tisztázott ügy esetén, vagy ha sok a hiba, megteheti, hogy 
hatályon kívül helyezi, és visszateszi I. fokra, és új tárgyalásra hívja fel. 
II. fokon jogerős lesz az ítélet, nincs helye új fellebbezésnek.  
Rendkívüli jogorvoslatnak van helye  Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 
Itt már ügyvédkényszer van, 60 naon belül kell benyújtani, a felülvizsgálatot jogszabály 
sértésre hivatkozva lehet kérni. Halasztó hatálya nincs a végrehajtásra nézve, de 
elrendelhetik a végrehajtás felfüggesztését. 
 
Perújítás: új tényre, új bizonyítékra hivatkoznak, amit az alap ügyben nem bíráltak el és 
elbírálás esetén kedvező döntést engedményezhetett volna. A tudomásra jutástól számított 
hat hónapos határidő van rá. Objektív határidő 5 év. Utána már nincs helye a perújításnak. 
Abba az esetben is lehet, ha ítélt dologról döntenek, vagy ha megvesztegetés forog fent, és 
az tudomásra jut.  
 
Határidő peres ügyekben: 
 
Ha valaki elmulasztott egy határidőt, annak következményei vannak.  
A mulasztásoknál igazolási kérelemmel élhetek (csak önhibáján kívüli mulasztásnál lehet a 
jogorvoslat pl.: betegség, baleset).  
A tudomásra jutástól számított 15 naptári napon belül lehet kérni, illetve 90 napos objektív 
határidő van. Egyúttal pótolni kell az elmulasztott cselekményt (pl: fellebbezés beadása, 
szakvélemény). Az indoklást méltányosan bírálják el, nem kell szigorú igazolás, elég a 
lazább. Alapesetben az adott bíróság dönt, fellebbezés elmulasztásának igazolása II. fokú 
bíróság dönt. 
 
Különleges perek 
 
 - házassági perek, válóperek 
 - apasági származás megállapítása 
 - szülői felügyelet megszüntetése (gyámhatóság) 
 - gondnokság alá helyezés 
 - fizetési meghagyási eljárások 
 - közigazgatási perek (NAV, építési engedélyek) 

- sajtó helyreigazítási perek, 30 napon belül lehet kérni, és 8 napon belül kell 
megtenni 
- munkaügyi perek – külön bíróság előtt folytatjuk, kb. 20 db van 
- alkotmányjogi panaszos perek 
- végrehajtási perek 

 
Végrehajtási eljárás: 
- irányulhat személy ellen (büntetőjog) 
- gyermek elhelyezésnél, kiadás megtagadása (polg.per) 
- vagyoni végrehajtás – későbbi fázis a követelésnek a végrehajtás /jogos követelést fizikai 
erővel nem lehet követelni – bűncselekmény/ 
 
Menete: 
 per, vagyoni követelés – I. fok, II. fok  ha nem fizetik meg a tartozást, akkor jön a 
végrehajtás 
 - a végrehajtás költsége az alperes terheli 
 - elsődleges bankszámlára irányul, inkasszót helyeznek a számlára 

- ha nincs bankszámla, akkor a munkabért tiltják 33 %,  
bizonyos esetekben 50 %-ig 



- ha nincs munkabér, akkor ingó – ingatlan vagyonból lehet végrehajtani, az adósnak 
8 napja van kiegyenlíteni 
- ha kiment a végrehajtói jegyzőkönyv, és leírja mit foglal le értékben, akkor 
árverésen értékesíthetik 

 
Bíráskodás 
 
Választott bíráskodás:  
Normál perben hatáskör  illetékesség 
Maguk választják ki a bírót a felek Pl. gazdasági  ügyben, a szerződésbe belefoglalják. 
Előnye, hogy gyorsabb az ügyintézés, fellebbezésnek helye nincs. Felek által választott 
ember dönt az ügyben. Legjobb és legpraktikusabb ha egy bíró van, bárki lehet, nem kell jogi 
végezettség. (Bárki, akár én is, aki 24 évnél idősebb). Lehet 3 bíró is, de mindig páratlanul. 
Tárgyalás tilos, csak a felek vannak ott, kívülálló nem lehet. 
Eljárási szabályok rugalmasak, akár a nyelvet is megválaszthatják.  
Kétféle választott bíró van: 
 - eseti bíró 
 - állandó választott bíráskodás 
 
Gazdasági kamaránál van jegyzék, abból lehet választani, van eljárási szabályzat. 
 
Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás 
 
Nem peres eljárás, nincs alperes – felperes 
Végelszámolás a cégtörvényben szerepel  2006. évi V. törvény 
Csődeljárás, felszámolás  IL. Törvény 
 
Csődeljárás: 
Célja, hogy ne szűnjön meg a cég, hanem, hogy a fizetési gondokkal küzdő cég 
eredményesen működjön tovább. Rövid távú cél a fizetési haladék (moratórium) 
megszerzése. Hosszabb távú cél a csőd egyezség megkötése a hitelezőkkel. Tartozások 
átütemezése, vagyonellenőr figyeli a vállalások teljesítését. Megyei Bíróság engedélyezi, 
ellenőrizheti, csődegyezség jön létre.  
 
Végelszámolás: 
Tulajdonosok eldönthetik a végelszámolást. Jogutód nélküli megszűnés, fizetőképes, 
rendszerint a volt ügyvezető. Feladata a kintlévőségük behajtása, adósságok rendezése, 
zárómérleg készítése, csekkek kifizetése. A cég a cégjegyzékből való törlésével szűnik meg. 
 
Felszámolás: 
Jogutód nélküli megszűnés. Fizetésképtelen cég szűnik meg, a hitelezők a törvényben 
meghatározott sorrendben nyernek kielégítést. Kérheti a cég maga ellen, de jellemzően a 
hitelezők szokták. Felszámolót mindig a bíróság jelöli ki. Kötelesek elvállalni a munkát. 
Ezután átveszi a cég irányítását, ő hozza meg a döntéseket. Feladata hasonló a 
végelszámoláséhoz. Hitelezői engedéllyel még lehet munkát végezni. Elvben 2 év van rá. 
 
Hitelezői sorrendiség: 

1. Helyben a felszámolás költségei (bérek, végkielégítés, működtetés költségei, 
felszámolás díja) 

2. Záloggal és óvadékkal biztosított követelések (bankok) 
3. Járadék követelések (baleseti) 
4. Magánszemélyek nem üzleti követelései (szavatoság) 
5. Állami követelések (víz, csatorna, stb.) 
6. Egyéb hitelezők 
7. Bírságok, pótlékok, késedelmi kamatok 



 
Ha elindul a felszámolási eljárás, akkor már újabb per nem indítható a cég ellen, de a 
régieket (ítéleteket) be kell várni.  
 
Egyszerűsített felszámolás: 
Ha a cég vagyona várhatóan még a felszámolás költségére sem elég. Ha a hitelezői igények 
jogossága az iratokból nem állapítható meg.  
 
Jogutóddal való megszűnés az átalakulás. 
 


