
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON BELÜL 
Eljáró bíróságok: 
Négyszintű bíróság: 
1.elsőfokon ítélkeznek  
- járásbíróságok (városi és kerületi bíróságok): (PKKB, BKKB megmaradt az elnevezés): polgári peres 

és a büntetőügyekben az általános hatáskörű helyi bíróságok, a városi bíróság és a fővárosban a kerületi 
bíróságok ítélkeznek. törvényszékek (megyei, Fővárosi bíróság)  

- – polgári perben a viszonylag nagy értékű ügyek: pertárgyának értéke meghaladja a 30 m Ft-ot, céggel 
kapcsolatos eljárás, személyhez fűződő jogok sérelme, sajtó-helyreigazítási perek, jóhírnév megsértése, 
magántitok, levéltitok megsértése, becsületsértés 

- - közigazgatási perek 
- - büntetőügyekben – a kiemelkedően veszélyes (súlyos) bűncselekmények (pl. emberölés) 
2.Másodfokon ítélkeznek: 
- Törvényszékek – a járásbíróságokhoz tartozó ügyekben 
- Ítélőtábla – a törvényszékekhez tartozó ügyekben 
- Kúria – az ítélőtáblához tartozó ügyekben 
3.Felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el 
A bíróságok összetétele: 
- elsőfok – egy hivatásos bíró (egyesbíró) 
- elsőfok – meghatározott esetei –tanács – egy hivatásos bíró, két ülnök 
- másodfokon – tanács – három hivatásos bíró  
- Kúria – tanács – három  hivatásos bíró 
A bírósági titkár és a bírósági ügyintéző 
- első fokon egyesbíró helyett a bírósági titkár tárgyaláson kívül eljárhat. 
- Jogosult bizonyítási eljárás lefolytatására 
- Eljárására a bírósági eljárás szabályai az irányadók 
- Megteheti azokat az intézkedéseket, melyet a bíró, az ítélet kivételével, önálló aláírási joga van 
- Ideiglenes intézkedésről nem hozhat határozatot 
- A bírósági titkár – jogi szakvizsgával rendelkező, bírói gyakorlatát töltő bírósági alkalmazott. 
Bírósági fogalmazó – szakvizsga nélkül, jogvégzett gyakornok, önálló döntést nem hozhat 
Hatáskör és illetékesség 
A szűkebb értelemben . a hatáskör az ügyek különböző szintű bíróságok közötti ügyelosztását értjük, 
vagyis egy adott jogvita a helyi vagy törvényszék feladatkörébe tartozik.  
A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, 
közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű 
jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból származó perek. 
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.  
Az illetékességi okoknak két fő csoportja van: 
1.) az általános illetékességi okok  
- az alperes belföldi lakóhelye 
- 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 
2. ). a különös illetékességi okok (ezek vagylagosak vagy kizárólagosak.  
A vagylagos illetékességi ok esetén – a felperes választására bízza, hogy milyen illetékességű bíróság előtt 
indítja a pert:  
- vagyonjogi perek esetén – az alperes huzamosabb tartózkodási helye szerinti bíróság, vagy az ingatlan 

fekvése szerinti bíróság 
- kártérítési perek – a károkozás vagy a kár bekövetkeztének helye szerinti bíróság 
- tartásra, járadékra és más hasonló időszakos szolgáltatásra kötelezés esetén a z igény érvényesítésére 

jogosult lakóhelye szerinti illetékes bíróság 
- gyermek elhelyezésére irányuló per esetén a gyermek lakóhelye szerinti illetékes bíróság 



- gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletből eredő követelés az ügyletkötés vagy a 
teljesítés helye szerinti illetékes bíróság 

- mellékkötelezettség esetén a főkötelezett elleni perre illetékes bíróság 
- váltóra alapított per a váltó fizetési helye szerint illetékes bíróság 
A kizárólagos illetékességi ok – a per eldöntésére kizárólag egyetlen meghatározott bíróságnak van 
illetékessége, ebben az esetben más illetékességi szabály nem vehető figyelembe. 
A kizárólagos illetékességi ok:  
- az alávetés,  
- a kikötött bíróság kizárólagos illetékessége. 

A pertárgy értéke:  
- az összeg, amit a másik peres féltől követelnek 
- a keresetlevélen fel kell tüntetni 
- a bírósági hatáskör megállapításánál a per tárgyának értékére a kereset beadásának időpontja az 

irányadó 
- eljárási illeték megállapításánál 
- pertárgy érték felemelése esetén az ügyet fel kell terjeszteni a törvényszékre, kereset leszállítás esetén 

viszont nem kell letenni a helyi bírósághoz, marad a törvényszéken. 
Képviselet 
- A fél helyett, az általa vagy a törvényes képviselője által választott meghatalmazott is eljárhat 
- A meghatalmazott perbeli cselekvéseinek joghatásai a közvetlenül a képviselt félre állnak be. 
- A félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági iratokat a fél helyett számára kell kézbesíteni 
- A képviselők száma nem korlátozott, ugyanakkor a több képviselő közül az egyes percselekményeknél 

csak egyikük járhat el. 
- A képviseleti jogot a képviselő csak személyesen gyakorolhatja. 
- A képviseleti jog megszűnik, ha az annak alapját képező jogviszonyban e jogosultságra kiterjedő változás 

áll be (pl. az alkalmazott munkaviszonya megszűnik 
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 (gondok – eseti, ill. ügygondnok, gyám, pártfogó ügyvéd) 
- meghatalmazáson 
Meghatalmazás 
- 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. 

- 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. 

Kötelező jogi képviselet 
- A Kúria, és az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező („ügyvédkényszer van”).  
- A Kúria előtt folyó másodfokú és felülvizsgálati eljárásra is kötelezően előírja, mégpedig a fellebbezést, 

felülvizsgálati kérelmet, csatlakozó fellebbezést, csatlakozó felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél 
számára. 

- 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.  

A jogi képviselőként eljárni kívánó személy jogi szakvizsgával kell, hogy rendelkezzen. A törvény szerint 
a jogi szakvizsgával rendelkező jogászok a saját ügyükben is eljárhatnak. 
Ügygondok: 
- 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 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. 

A perköltség fogalma 
- Minden költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban a bíróságon ill. a bíróságon 

kívül felmerül. (eljárási illeték, előzetes tudakozódás és levelezés költsége, tanú- és szakértői díj, szemle 
költség, helyszíni tárgyalás díja,  tolmács díja,  stb. ) 

- A perköltséghez hozzá kell számítani a felet képviselő ügyvéd, jogtanácsos ill. szabadalmi ügyvivő 
kiadásait és munkadíját is.  

- A bizonyítási eljárással kapcsolatos költségeket főszabályként a bizonyító fél köteles előlegezni. 
- A perköltség viseléséről a bíróság az ítéletben vagy eljárás befejező egyéb határozatban dönt. 
- A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kötelezi a bíróság 
- A bíróság a perköltség összegét a él által előadott és a szükségeshez képest igazolt adatok 

figyelembevételével állapítja meg.  
- Az ügyvédi képviselettel felmerült ügyvédi munkadíjat és készkiadást magába foglaló ügyvédi költségek 

bíróság által megállapítható mértékét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet szabályozza.  
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. 
Költségkedvezmények: 
Az igényérvényesítés megkönnyítése érdekében meghatározott körben mentesítik az felek a költségek 
megfizetése illetve megelőlegezése alól. E kedvezmények kapcsolódhatnak: 
- a fél személyéhez, anyagi teherbíró képességéhez - személyes kedvezmények, 
- az érvényesített jog jellegéhez - tárgyi kedvezmények. 
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. 
Az illetékekre vonatkozó jogszabály (az 1990. évi XCIII. tv.) részletes szabályokat tartalmaz az 
illetékfizetés módjára és mértékére.:  
- peres eljárás illetéke a pertárgyérték 6%-a, min.  
- a fellebbezés illetéke szintén a vitatott érték 6%-a;  
- az egyszerűbb fizetési meghagyásos eljárás illetéke 3%. 
A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére a bíróság rendszerint tizenöt napos határidőt szab.  
Beadványok: 
A beadványokban:  
- fel kell tüntetni a bíróság nevét, amelyhez intézik 
- felek nevét, lakóhelyét 
- folyamatban lévő ügynél az ügyszámot 
- felek +1 példányban kell benyújtani (mellékletekkel) 
- beadványokat külzettel együtt kell beadni 
- A külzet hosszában félbehajtott A4, tartalmazza: 
- Mellékletek: F/1-F/2 
- Perszám: ha folyamatban lévő ügyről van szó 2.P.IV.1531/2013. 
-  bíróság neve: IV. és XV. Kerületi Bíróság 
-  bíróság címe: Budapest, IV. Tavasz utca 



- név,és cím: Tóth József 
-                     BP. IV. Kifli u. 6. alatti lakos 
- felperes 
- k e r e s e t e ,  e l ő k é s z í t ő  i r a t a  
- név és cím: Kovács Mari 
-                     Bp. IV. Zsemle u. 5.  
- alperes 
- ellen 
- Tárgy: bírtokháborítás megállapítása címén 
- Mellékletek: 
- F/1- ügyvédi meghatalmazás 
- F/2 – tulajdoni lap 
- Ügyvéd aláírása, bélyegző 
- HA nincs ügyvéd a felperes aláírása,+ 2 tanú 
Hiánypótlás:   
A bíróság a beadványt legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, és annak megfelelően intézkedik. 
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.  
Idézés  
Idézni azt kell, akinek megjelenése szükséges. 
-. Írásban kell, ügyszám, eljáró bíróság, perbeli állás, per tárgya, kitűzött tárgyalás (meghallgatás) ideje, 
helye 
- figyelmeztetni kell a meg nem jelenés következményeire 
Meghívni: azt kell akinek megjelenése eshetőleges 
Kézbesítés 
- a címzett szóló iratot a fél a bíróságon is átveheti 
- meghatalmazott esetén annak kell kézbesíteni 

- a bírósági iratokat postai úton kell kézbesíteni 
- a kézbesítés a hivatalos iratokra vonatkozó kézbesítési szabályok szerint történik 
- az átvétel megtagadása estén a kézbesítés megkísérlésének napján az iratot kézbesítettnek kell tekinteni 

A kézbesítési vélelem beállta  
- feltételezi a jogszabályi előírásoknak megfelelő postai kézbesítési eljárást.  
- 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 :  
- 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 kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló eljárás  
- megindítására egységesen, a szabálytalan, illetve az eredménytelen kézbesítésről való tudomásszerzéstől 

számított tizenöt nap,  
- 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.  

- határidő elmulasztása miatt igazolással nem lehet élni.  
- kézbesítési vélelem megdöntése esetében, ha annak oka a kézbesítési eljárás szabálytalansága volt, a 

kézbesítést, az eljárás során már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket meg kell ismételni. 
- a címzett a kézbesítésről más okból önhibáján kívül nem szerzett tudomást, a kérelem kézbesítését meg 

kell ismételni 
Jogerős határozat alapján indult végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó kézbesítési vélelem megdöntése 
- ha a fél a végrehajtást megelőző eljárás lefolytatásáról önhibáján kívül egyáltalán nem szerzett tudomást. 



-  A kérelmet a címzett a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt az ezen eljárásról való 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napos (szubjektív) határidő alatt terjesztheti elő az ügyben eljárt 
elsőfokú bíróságnál. A bíróság a kérelemről 30 napon belül dönteni köteles. 

Hirdetményi kézbesítés 
- Ha a fél tartózkodási helye ismeretlen, vagy olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem 

nyújt,  
- ha a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, illetőleg ha a kézbesítés megkísérlése már előre 

is eredménytelennek mutatkozik. 
- ismeretlen örökösök részére is. 
-  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. 

Kézbesítési megbízott 
A felperes a keresetlevél benyújtásával együtt köteles kézbesítési megbízottat megjelölni, ha: 
- nem rendelkezik belföldön lakhellyel, vagy székhellyel 
- nincs magyarországi meghatalmazottja a per vitelére 
A keresetlevélhez mellékelni kell a megbízottal kötött és teljes bizonyítóerejű magánokiratban vagy 
közokiratban foglalt megbízási szerződést. 
A megbízott feladata: 
- az eljárásban keletkezett, a megbízó részére kézbesítendő iratokat átvegye, és továbbítsa a megbízója 

részére 
- a fél részére szóló, a megbízottnak szabályszerűen kézbesített iratot kézbesítettnek kell tekinteni, úgy, 

hogy a fél számára kézbesítést követő 15 napon belül ismertté vált.  
Határidők 
- A határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani.  
- A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele (amelyre a határidő megkezdésére okot 

adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, kihirdetés) esik). 
- A törvénykezési szünet (július 15-augusztus 20-ig 
- 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, bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott 
küldeményként postán fel lehet adni.. 

- 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. 

Mulasztás 
- A fél elmulasztotta a perbeli cselekményt többé hatályosan nem teheti meg.  
- a mulasztás körülményei előzetes figyelmeztetés nélkül maguktól állnak be 
- Kizárólag a saját hibán kívüli, azaz vétlen mulasztás orvosolható igazolással 
A mulasztás igazolása 
- Kizárólag a saját hibán kívüli, azaz vétlen mulasztás orvosolható igazolással, A vétlenség a felróhatóság 

hiányát jelenti, 
- Elegendő, ha a mulasztó fél által felhozott körülmények objektíve alkalmasak arra, hogy a vétlenségére 

megalapozottan következtethessen a bíróság 
- Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni (szubjektiv határidő) 3 hónap eltelte után 

már nem lehet (objektív határidő) 
- a határidőt az elmulasztott határnaptól, ill. 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, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály 
megszűnésével veszi kezdetét.  

- 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. 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. 
 Intézkedések a keresetlevél alapján: 
- A bíróság harminc napon belül intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről, a feleket megidézi. 
- az első tárgyalás a keresetlevél beérkezésétől számított 4 hónapon belül; 
- hiánypótlás esetén max. 9 hónap 
- 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. 

Áttétel 
- ha a keresetből az tűnik ki, hogy az ügy más bíróság hatáskörébe vagy illetékessége alá tartozik a bíróság 
elrendeli az ügy áttételét a megfelelő bírósághoz. 
- az áttétel végzésben történik, a végzés ellen van fellebbezési lehetőség, csak a  végzés jogerőre 
emelkedését követően történik meg az áttétel.  
Áttétel irat tartalmazza: 
- Eljáró Bíróság neve,  
- ügyszám:  
Kis Kft (székhely) felperesnek, Nagy Kft (székhely) alperes ellen 31 m Ft vállalkozói díj megfizetésére kötelezés iránt indított 
perében a bíróság meghozta a következő 

végzést: 
A bíróság megállapítja a hatáskörének hiányát, ezért a keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez rendeli áttenni.  
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de jelen bíróságnál 3 példányban 
írásban előterjeszthető, illetve jegyzőkönyvbe mondható. 

I n d o k o l á s 
A felperes keresetet indított az alperes ellen 31 m Ft és járulékai vállalkozói díj megfizetés iránt. A bíróság a Pp. 22. §. (1) 
bekezdése alapján megállapította az hatáskörének hiányát, és a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi 
Törványszékhez rendelte áttenni a felperes keresetlevelét a Pp. 23. §. (1) bekezdése alapján. 
Kelt, ………………….. 
                                  bíró 
A kiadmány hiteléül: 
előadó 
 
FONTOS:  
Illetékesség hiánya esetén : illetékesség a Pp. 41. §. (2) bekezdése 
áttétel: P. 129. §. (1) bekezdése 
Elkülönítés, egyesítés,  
Elkülönítés: - A bíróság elrendelheti, hogy a perben érvényesített egyes követelések vagy a megosztható 
követelések egyes részei, valamint általában a perben eldönthető egyes vitás kérdések elkülönítve 
kerüljenek tárgyalásra.  
Egyesítés: A bíróság együttes tárgyalás és eldöntés végett elrendelheti az előtte folyamatban levő olyan 
perek egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg.  
Bizonyítás 
- A bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett bizonyítást rendel el. 
- A bíróság az általa köztudomásúnak ismert tényeket valónak fogadhatja el.  



- A per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, 
hogy azokat a bíróság valónak fogadja el.   

A bíróság bizonyítást hivatalból akkor rendelhet el, ha azt törvény megengedi.   
Bizonyítási eszközök 
A leggyakrabban használt bizonyítási eszközök a következők: 

- a felek előadása; 
-  a tanúvallomások; 
- szakértő 
- szemle 
- tárgyi bizonyítékok 

A  tanúvallomás: 
A tanú, mint bizonyítási eszköz fogalomnak két fontos eleme van:: 
- senki nem lehet tanú a saját perében 
- a tanú vallomásában az általa közvetlenül észlelt múltbéli tényekről ad számot 
A tanúzási kötelezettség tartalmi elemei: 

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

- 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.  
Nem hallgatható meg tanúként:  A tanúzási kötelezettség alóli kivételeket a törvény szabályozza. 
- Azt, akitől testi vagy szellemi fogyatkozása miatt helyes vallomás nem várható,  
- Államtitokra, szolgálati vagy üzleti (üzemi) titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség  
- 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 felek bármelyikének a törvényben megjelölt hozzátartozója; 
- az, aki a tanúvallomás folytán magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az 

azzal kapcsolatos kérdésben; 
- 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; 
- a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő. 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. 
- .Ha a tanú vallomása más tanúnak vagy a személyesen meghallgatott félnek előadásával ellentétben áll, 

az ellentét tisztázását szükség esetében szembesítéssel kell megkísérelni. 
A tanú költségek megtérítése.  
- 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 tanút megjelenési, vallomástételi és okirat-felmutatási kötelezettség terheli. 
A kötelezettségét a törvényben meghatározott módon megszegő tanút a bíróság: 

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



A kihallgatás után a tanú előtt a jegyzőkönyvbe vett vallomását fel kell olvasni, kivéve, ha a felolvasást 
sem a tanú, sem a felek nem kívánják. A felolvasás megtörténtét vagy annak mellőzését a jegyzőkönyvben 
fel kell tüntetni.  
A tanúkihallgatás helyéről és idejéről a feleket és a tanút előzetesen értesíteni kell.  
Szakértők  
- bizonyítási eszköz, amely a bíróság hiányzó szakértelmét pótolja valamely bizonyítandó tény 

meghatározásához, vagy értékeléséhez. 
- feladata, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített 

szakvéleményével segítse a tényállás megállapítását és a szakkérdés eldöntését. 
- 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 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 szakértői díjat általában meg kell előlegeztetni a felekkel. A szakértői díjat megállapító végzés ellen a 

kifogásolt összeg erejéig külön fellebbezésnek van helye 
Tolmács 
- Ha a perben meghallgatandó személy magyarul nem beszél, és az általa használt nyelvben az eljáró 

bíróságnak nincs kellő jártassága, a meghallgatásnál tolmácsot kell alkalmazni.   
- Tolmácsot kell alkalmazni akkor is, ha a süket vagy néma személy meghallgatása írásbeli érintkezés 

útján nem lehetséges.  
Kényszerítő eszközök tanúkkal és szakértőkkel szemben 
Az eljáró bíróság  az okozott költségek megtérítésére kötelezi, én pénzbírsággal sújtja:  
- azt a tanút, illetve szakértőt, aki szabályszerű idézés (kirendelés) ellenére nem jelent meg, és elmaradását 

alapos okkal előzetesen ki nem mentette, vagy engedély nélkül eltávozott,  
- azt a tanút, aki a vallomástételt, illetve a közreműködést, továbbá azt a szakértőt, aki a 

véleménynyilvánítást az ok előadása nélkül vagy a bíróság jogerős határozata ellenére, a 
következményekre történt figyelmeztetés után megtagadja,  

- azt a szakértőt, aki a véleménynyilvánítással alapos ok nélkül késlekedik, illetve a 
véleménynyilvánításának várható késedelméről a részére nyitva álló határidő lejártát megelőzően a 
bíróságot nem értesíti 

Ezzel egyidőben a bíróság elrendelheti a meg nem jelent tanú vagy szakértő elővezetését is.  
 A tanúk és a szakértők díjazása 
- A tanúnak igénye van a megjelenésével szükségképpen felmerült költségek megtérítésére. Erre a tanút 

kihallgatásának befejezése után figyelmeztetni kell. 
A bíróság a szakértő díját - a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével - a szakvélemény 
beérkeztét, illetve a szakértő meghallgatása esetében a meghallgatását követően, de legkésőbb harminc 
napon belül végzéssel megállapítja. A szakértő díját a perbíróság állapítja meg akkor is, ha a szakértőt a 
megkeresett bíróság rendelte ki.  
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. Ha a bíróság szükségesnek látja az okirat kiállítóját hivatalból is megkeresheti, hogy 
az okirat valódisága tekintetében nyilatkozzék 
A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban 
foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el.  
Kötelező kellékei:  
- a kiállító az okiratot saját kezűleg írása és aláírása 
- két tanú az okiraton aláírásával történő igazolása, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta 

alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 
- a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; 
- 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.) 
A perben bizonyítékként nem használható fel a minősített adatot tartalmazó okirat (az okirat ilyen titkot 
tartalmazó része), melynek a fél általi megismeréséhez a minősítő nem járult hozzá.   
Olyan tényállásra vonatkozóan, amely okirattal bizonyítható, a bíróság az egyéb bizonyítást mellőzheti.  
Határozatok 
A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben - ideértve a per 
megszüntetését is - végzéssel határoz.  
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 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. (a jegyzőkönyvet és a különvéleményt zártan kell kezelni: 

- 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. 

Az érdemi döntés korlátai 
A tanács döntése nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetőleg az ellenkérelmen; ez a szabály a 
főkövetelés járulékaira (kamat, költség stb.) is kiterjed 
Ítélet  
A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben – beleértve a per 
megszüntetését is – végzéssel határoz. Az ítélet tehát az a bírósági határozat, amely érdemben dönt felperes 
kereseti kérelméről. 
Az írásba foglalt ítélet öt szerkezeti részre tagolható. 
1.fejrész –a bíróság megjelölése, az, a felek és képviselőik neve, lakóhelye és perbeli állása;  adatai, perben 

résztvevő más személyek is részvételi minőségük megjelölésével (beavatkozó, perbehívott, fellépő 
ügyész stb.), a per tárgyának megjelölése azonos a keresettel érvényesített követelés jogcímével vagy 
joggal. 

2. rendelkező rész – a bíróság döntését tartalmazza, gondos, szabatos, körültekintő megfogalmazás 
kell 

3.fellebbezési záradék – valamennyi tartalmi elemre kiterjedően, és az arra irányadó szabályok szerint kell 
megfogalmazni.  

4. indokolás - teljes körűnek kell lenni. Vannak kötelező és eshetőleges elemei: 
kötelező elem: a tényállás megállapítása, a jogi indoklás és a bizonyítékok értékelése 
Eshetőleges elem: 



- ha az eljárás során hozott olyan döntést, amelyet a fél csak ítélet elleni fellebbezésben sérelmezhet, - 
vagy a felajánlott bizonyítást mellőzte, akkor a mellőzés indokait is tartalmaznia kell az indokolásnak. 
Rövidített indokolás 
- ha valamennyi fél lemondott a fellebbezési jogáról, és az ítéletét a bíróság joglemondásra vagy 
jogelismerés alapította, az ügy megítélése mind jogi mind ténybeli szempontból egyszerűnek minősül 

5. záró rész – az ítélethozatal helyének és idejének megfelelő keltezés 
Az ítéletnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre, de a döntés nem 
terjedhet túl a kereset illetve az ellenkérelem korlátain.  
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). 
A határozatok kijavítása 
- a határozat kijavítása végzéssel történik 
- hibás névírás, szám, számítási hiba, vagy gépelési hiba esetén 
- ténybeli és jogi tévedés kijavítással nem korrigálható 
- fellebbezésnek ellen csak akkor van helye, a javítás a rendelkező részre vonatkozik 
- a határozat végrehajtására nincs halasztó hatállyal 
A határozatok kiegészítése 
- abban az esetben, ha a bíróság valamely kérdésben elmulasztotta a döntést, kiegészítéssel pótolható 
- a közléstől számított 15 napon belül bármelyik fél kérheti 
- mindig a rendelkező részt érinti, és érdemi döntést tartalmaz 
- az ítélet kiegészítésére határozott kérelmet kell előterjeszteni 
- a kérelem előterjesztése az ítélet végrehajthatósága tekintetében nem halasztó hatályú, de a bíróság 

dönthet a végrehajtás felfüggesztéséről. 
A határozatok jogereje  
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 – alaki jogerőre emelkedik az a határozat, amely ellen nincs fellebbezésnek helye, 

vagy van, de a fellebbezésre jogosultak a törvényes határidőn belül ezzel nem éltek, illetve a fellebbezési 
jogukról lemondtak 

- végleges – anyagi jogerőre emelkedik az a határozat,  amely már tovább nem vitatható, már rendkívüli 
jogorvoslattal sem támadható. Pozitív hatása az, hogy a felek és más hatóságok egyrészt kötve vannak az 
anyagi jogerőhöz, másrészt a jogerős határozat tartalmát irányadónak kell tekinteni. 

- Az anyagi jogerő ítélt dolgot eredményez, mely szerint ugyanazon felek ugyanabból a ténybeli alapból 
származó ugyanazon jog iránt új pert nem indíthatnak. 

- Végrehajtható-  azt jelenti, hogy a teljesítési határidő után önként teljesítés hiányában a jogerős bírósági 
határozatban foglaltak állami kényszer alkalmazásával is kikényszeríthető. 

Előzetes végrehajthatóság 
- a törvény bizonyos esetekben megengedi a nem jogerős határozat végrehajtását (pl. tartásdíj)  
- 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. 
- Az előzetes végrehajthatóság a perköltségre nem terjed ki 
Fellebbezéssel megtámadható határozatok 
A perorvoslatok 
A perorvoslat – miként az a nevéből is kitűnik – a bírósági határozatok megtámadásának eszköze. Két fő 
csoportja van: 
- fellebbezés a jogerőre nem emelkedett bírósági határozatok megtámadására szolgáló rendes perorvoslat 
- perújítás és felülvizsgálat a jogerős bírósági határozatok megtámadásának eszköze  
A fellebbezés 
- Az első fokú bíróság határozata ellen fellebbezésnek van helye.  



- élhet a fél, a beavatkozó, végül az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó 
része ellen. 

- határideje a határozat közlésétől számított tizenöt nap, váltóperekben három nap. 
- az első fokú bíróságnál kell írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. 
- 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 határozat végrehajtására halasztó hatálya van, ezért főszabályként a megtámadott határozat a 

fellebbezés másodfokon történő elbírálásáig nem emelkedik jogerőre és nem hajtható végre. 
- a határozatnak csak valamely része vagy valamely rendelkezése ellen él fellebbezéssel, a határozatnak a 

fellebbezéssel nem érintett része jogerőre emelkedik (részjogerő). 
- A fellebbezés jogáról az arra jogosultak le is mondhatnak.. 
Fellebbezés végzés ellen 
- Ha az első fokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott végzéshez nincs kötve a fellebbezésnek maga is 

eleget tehet.  
- Egyébként a végzés ellen beadott fellebbezés tárgyában a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül határoz. 
-  A fellebbezés másodpéldányát az első fokú bíróság azzal a figyelmeztetéssel kézbesíti a fellebbező fél 

ellenfelének, hogy a fellebbezés kézhezvételétől számított nyolc nap alatt az első fokú bíróságnál 
észrevételeket terjeszthet elő. Csatlakozó fellebbezés előterjesztésének nincs helye. A határidő indokolt 
esetben megrövidíthető. A határidő eltelte után az első fokú bíróság az iratokat felterjeszti. 

-  A másodfokú bíróság a feleket a szükséghez képest meghallgatja (  
Döntés:  
- Ha a fellebbezéssel megtámadott végzés jogszabályt sért – a másodfokú bíróság a végzést hatályon kívül 

helyezi, és az elsőfokú bíróságot új határozat meghozatalára utasítja 
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 perújítás során nem egy új kereset elbírálásáról, hanem a korábbi ügy újra tárgyalásáról van szó. 
- A jogerős ítélet ellen perújításnak van helye, ha  
- - 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); 

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

- - a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak. 
- A perújítási kérelem bármilyen fajtájú jogerős ítélet ellen előterjeszthető.  
- 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. 

- A perújítási kérelmet a perben eljárt első fokú bíróságnál kell írásban benyújtani A kérelmet a fél 
jegyzőkönyvbe is mondhatja  

- A perújítási kérelemben meg kell jelölni azt az ítéletet, amely ellen a perújítás irányul, s annak 
megváltoztatása iránt kérelmet kell előterjeszteni. A kérelemben meg kell jelölni a perújítás alapjául 
szolgáló tényeket és azok bizonyítékait; ha a kérelmet a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított hat hónap eltelte után terjesztik elő, ennek okait elő kell adni.  

Felülvizsgálat az elsőfokú polgári perrendtartásban 
- A felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének helye nincs. A Kúria a felülvizsgálati kérelem 

elbírálása során a rendelkezésre álló iratok alapján dönt.  
- A felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező 
Nincs helye felülvizsgálatnak  
- az első fokon jogerőre emelkedett határozat ellen, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi;  
- ha a fél a fellebbezési jogával nem élt és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az 

elsőfokú határozatot helybenhagyta;  



- a jogerős határozatnak csupán a kamatfizetésre, illetve a perköltségre vonatkozó rendelkezései ellen, 
kivéve ha a fellebbezés is kizárólag az elsőfokú határozat e rendelkezései ellen irányult;  

- a jogerős határozatnak csupán a teljesítési határidőre, illetve a részletfizetésre vonatkozó rendelkezései 
ellen;  

- ha a határozatot a Legfelsőbb Bíróság hozta;  
-  a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy a felbontás kérdésében;  
- az apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen - az apaság vélelmét megdöntő részében -, ha az apaság 

vélelmének megdöntését követően a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai elismeréssel a 
magáénak ismerte el, vagy az apaságot jogerős bírói ítélet állapította meg, illetve ha a gyermek anyjának 
utólagos házasságkötése folytán az anya férjét kell a gyermek apjának tekinteni;  

- az egyezséget jóváhagyó végzés ellen;  
- a hagyaték átadása tárgyában hozott végzés ellen;  
-  a helyi önkormányzat ellen indult adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés elrendelése tárgyában 

hozott végzés ellen;  
- a vízumkiadás tárgyában hozott bírósági határozat ellen;  
- ha azt törvény kizárja.  
Nincs helye a felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta  
- a szomszédjogok megsértéséből eredő, valamint a birtokvédelmi, továbbá a közös tulajdonban álló dolog 

birtoklásával és használatával kapcsolatos perekben;  
- meghatározott végrehajtási perekben, kivéve a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti 

ügyeket, ha a végrehajtás végrehajtási záradékkal ellátott okirat alapján indult;  
-  a gyermek elhelyezése, elhelyezésének a megváltoztatása, továbbá a gyermekkel való kapcsolattartás 

szabályozása iránti ügyekben.  
- A felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétől számított hatvan 

napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni  
- A felülvizsgálati kérelem benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén az elmulasztott határidő utolsó 

napjától számított harminc nap elteltével igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak később jutott 
a fél tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg.  

- A felülvizsgálati kérelemhez - ha arra korábban nem került sor - csatolni kell a jogi képviselő 
meghatalmazását is.  

- A felülvizsgálati kérelmet a Kúria az eljárás bármely szakában akkor is hivatalból elutasítja, ha  
- - felülvizsgálati kérelemnek nincs helye,  
- - azt nem az arra jogosult nyújtotta be, vagy  
- - a kérelmet előterjesztő fél megadott lakóhelyéről (székhelyéről) nem idézhető, illetve onnan ismeretlen 

helyre költözött.  
- - A felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a 

határozat végrehajtását a Kúria kérelemre kivételesen felfüggesztheti.  
- A felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni; a kérelmet az ítélethozatalig vissza lehet vonni.  
- ügyvéd esetén nem kell másik ügyvéd 
BÜSZ: 
Kiadmány: az eredeti iratról készített olyan másolat, amelyet a „kiadmány hiteléül” záradékkal, aláírásával 
és a bíróság körbélyegzőjével lát el, vagy elektronikus okirat esetében azon minősített elektronikus aláírást, 
az elektronikus aláíráson pedig időbélyegzőt helyez el.  
- A kiadmányon fel kell tüntetni a bíróság megnevezését, az ügyszámot, szükség esetén a tanács elnöke 
vagy tagja által megjelölt szöveget, a tanács elnökének és tagjainak nevét, az „s.k.,” toldattal, az eredeti 
keltezést, továbbá azt el kell látni a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával. 
- A külföldi felhasználásra szánt bírósági iraton a bíró, vagy a bírósági alkalmazott aláírását és a bíróság 
pecsétjét a bíróság elnöke vagy elnökhelyettese az aláírásával, a hitelesítés időpontjának feltüntetésével és 
a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. 
- A hitelesítési záradék szövege a következő: „... (név) aláírását és a bíróság körbélyegzőjének lenyomatát 
hitelesítem 
A felvilágosítás 
- Az iroda törvényben meghatározott személyeknek és képviselőjüknek ad felvilágosítást, lehetővé teszi az 
iratok megtekintését, másolatok vagy jegyzetek készítését Az eljárásban részt nem vevő személy részére a 
bíróság elnöke engedélyezheti a felvilágosítást, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt törvény 
egyébként lehetővé teszi. 



-   zárt tárgyalásról készült jegyzőkönyvről csak a tárgyaláson való részvételre jogosult személynek vagy 
képviselőjének adható felvilágosítás. 
- A határozat tervezetéről, a tanácskozási jegyzőkönyvről, a különvéleményről, a tanács tagjainak a 
feljegyzéseiről felvilágosítás nem adható. 
- Az iroda a jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg.( személy azonosságát személyazonosító 
igazolvánnyal - ügyész, ügyvéd, jogtanácsos esetében ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi igazolvánnyal (a 
foglalkoztatását igazoló okirattal) - kell igazolni.) 
 
- fogva tartásban lévő személy részére az iratokat a bíróság székhelyén lévő bv. intézetnek az erre 
rendszeresített átadókönyvvel átadja; a bíróság székhelyén kívüli bv. intézetnek pedig megküldi. 3 napon 
belül vissza kell adni:  
- iratok közül azokat, amelyeknek a megtekintését a tanács elnöke nem engedélyezte, illetve amelyekről 
felvilágosítás nem adható, az iroda az iratok közül kiemeli, és az iratok visszaérkezéséig zárt borítékban 
kezeli. 
- A felvilágosítás során gondoskodni kell az iratok megőrzéséről, épségüknek védelméről. 
- A felvilágosításra jogosult személynek a tárgyalás (meghallgatás) helyéről és időpontjáról, az iratok 
hollétéről, arról, hogy az ügyben érkezett-e szakértői vélemény, továbbá terjesztettek-e elő jogorvoslati 
kérelmet, távközlési eszközön is adható felvilágosítás, ha az ügy és a felvilágosítást kérő személy 
azonosításához szükséges adatokat közli. 
- Felvilágosítást a bíróság elnöke által e feladattal megbízott személy ad 
Az írásbeli bizonyítékok és fontos iratok kezelése, őrzése 
-  Ha az irathoz olyan okiratot vagy más iratot mellékeltek, amelynek szakértői megvizsgálása válhat 
szükségessé, az okiratot zárt borítékban kell az iratok között őrizni. 
- Ugyanígy kell őrizni az egészségügyi intézet (orvos) által a bíróság megkeresésére megküldött iratot, 
valamint azokat az iratokat, amelyeket a tanács elnöke fontosnak minősített. 
- Páncélszekrényben kell őrizni az iratot, ha jogszabály vagy a tanács elnöke az őrzésnek ezt a módját 
rendelte el. 
A tanú személyi adatainak zárt kezelése 
- A tanú zártan kezelendő adatait, valamint a zárt adatot tartalmazó iratot az iratborítóban lévő iratok között 
személyenként elkülönített, zárt, lepecsételt és a bíróság körbélyegző lenyomatával ellátott borítékban kell 
elhelyezni. Az iratborítón, a zárt adatot tartalmazó borítékon és a lajstromban fel kell tüntetni a zárt 
adatkezelés tényét. 
- A zárt adatot tartalmazó iratról olyan másolatot kell készíteni és az iratok között elhelyezni, amely nem 
tartalmazza a zárt adatot. A zárt adat megismerésére nem jogosult személy részére felvilágosítás céljára ezt 
a másolatot kell felhasználni; az iratbetekintés során a zárt adatot tartalmazó borítékot az iratok közül ki 
kell emelni. 
- A zárt adatot tartalmazó borítékot a bíró, a jogorvoslati kérelmet elbíráló bíró vagy a bírói utasítást 
teljesítő személy nyithatja fel, ha az adat megismerése eljárási cselekmény foganatosításához szükséges. A 
zárt adat megismerésére jogosult más személy kérésére a bíró vagy az iroda nyitja fel a borítékot. A 
felnyitás tényét, okát és időpontját a zárt adatot tartalmazó borítékra fel kell jegyezni 
Másolatok készítése, mellékletek kiadása 
- akik az ügyben iratbetekintési joggal rendelkeznek, az ügy iratairól - kivéve, ha az iratról másolat adását 
jogszabály kizárja - hiteles vagy nem hiteles másolatot kaphatnak. 
- A másolatot az irodavezetőnél kell megrendelni. Az irodavezető határozza meg a másolat 
kiadásának időpontját, és gondoskodik a másolat elkészítéséről.. 
 - Az irodavezető nyilvántartja a hiteles másolat módját (fénymásolás, gépírás stb.), a megrendelő nevét, az 
illetékmentesség tényét vagy a lerótt illeték összegét. A másolat átvételét a megrendelő keltezéssel ellátott 
aláírásával igazolja. 
- A bírósághoz érkezett iratról a bíróság által készített másolatot és a más által elkészített és hitelesítés 
végett bemutatott másolatot az iroda látja el „a másolat hiteléül:” záradékkal, a másolatot készítő 
aláírásával, a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával és a másolat készítésének időpontjával. 
- A külföldi felhasználásra szánt hiteles másolatot a bíróság elnöke vagy elnökhelyettese az aláírásával, a 
hitelesítés időpontjának feltüntetésével és a bíróság bélyegzőlenyomatával hitelesíti. A hitelesítési záradék 
szövege a következő: „... (név) aláírását és a bíróság bélyegzőjének lenyomatát hitelesítem.” 
Ha az ügy irata elektronikus okiratként áll rendelkezésre, a papír alapú másolat kiadása során másolat az 
elektronikus okirat kinyomtatott példánya alapján készül. 



- Ha a bíróság határozata, amelyről a papír alapú másolatot kérik elektronikus okiratként jött létre, a 
másolaton fel kell tüntetni az elektronikus okiraton elhelyezett időbélyegző dátumát, valamint azt, hogy az 
elektronikus okiratot ki látta el elektronikus aláírással, és hogy azon milyen elektronikus aláírás szerepel. 
- A kép- vagy hangfelvételről, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről készített másolat 
kiadására a 13. §-ban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók, ugyanígy kell eljárni a jogszabály 
szerint felvilágosítás adásra, illetve iratbetekintésre jogosultak adathordozójára átjátszással készített 
másolat kiadásánál is. 
- A kép- vagy hangfelvételről, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről készített másolat nem 
hitelesíthető. 
- Ha a bíróság okirat vagy egyéb melléklet kiadását rendelte el, ennek átvételét a másolat átvételéhez 
hasonlóan kell igazolni. Ha hiteles másolat csatolása szükséges a kiadáshoz, azt a kérelmező költségére a 
bíróság készíti el az okirat (melléklet) vagy a kérelmező által benyújtott másolat felhasználásával. 
A lajstromozás 
Az iroda a bírósághoz érkezett minden beadványt, illetve iratot bejegyez a lajstromba. 
- iroda ügyszakonként egy lajstromot vezet, kivéve, ha a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 
szabályzat vagy a Kúria, az ítélőtábla, törvényszék és a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke az azonos 
ügyszakba tartozó ügyek meghatározott köre (ügycsoport) szerinti külön lajstromozást rendel el. 
 


