
Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény 
A törvény célja,  
- biztosítsa a természetes és más személyek vagyoni és személyi 
jogaival kapcsolatos felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban 
való pártatlan eldöntését.  
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 rendes bíróságok tevékenysége három egymástól jól 
elkülöníthető ügyfajtára terjed ki:  
1. - polgári jogi jellegű ügyek: a tulajdonjoggal; a 
szerződésekkel; kártérítésekkel; személyiség védelmével; a 
szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmével, az örökléssel 
kapcsolatos jogviták. 
2.  a büntetőjogi ügyek; 
3. a közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni 
jogorvoslatok 
A bírósági eljárás általában, a bírósági úton nem érvényesíthető 
követelések 
a.) az elévült követelések és bizonyos járadékszerű követelések 

- elévülésnél a követelés fennmarad, csak a kötelezett 
önkéntes teljesítésével rendeződhet. 

- Elévülés: jogi ténynek kétféle hatása van:  
- - az igényérvényesítés elmulasztása bizonyos idő elteltével 

magát az alanyi jogot szünteti meg, 
- - az alanyi jog nem szűnik meg, , de állami kényszerrel 

többé nem  érvényesíthető  
b.) a szűkebb értelemben vett természetes kötelmek: 

keletkezésük idején sem voltak hatóságilag 
kikényszeríthetők.:  

- a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve, ha a 
játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják 
le; 

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

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

A bírósági eljárás szabályainak (polgári eljárás) két formája van: 
1. a peres eljárások – polgári per: 

- minden esetben bíróság jár el, 
- a jogvitában két ellenérdekű fél van, 
- az eljárás keresettel indul, 
- a bíróság köteles mindkét felet meghallgatni, 
- a döntést jellemzően bizonyítási eljárás előzi meg, 
- a bíróság a jogvitát jogerősen (ítélettel), a véglegesség 
igényével dönti el 

2. nemperes eljárások – azok az eljárás, amelyek nem a 
polgári per szabályi szerint bonyolódnak le. 

- A bíróság helyett a közjegyző vagy a bírósági végrehajtó is 
eljárhat (pl. hagyatéki eljárás vagy végrehajtás); 
- Az ellenérdekű fél hiányozhat (pl. holtnak nyilvánítási vagy az 
okirat hitelesítése irántieljárásban); 
- Indítvánnyal, kérelemmel vagy más beadvánnyal is 
megindítható (a végrehajtási eljárás megkezdéséhez, pl. 
végrehajtási lapra van szükség); 
- Nem kontradiktórius (pl. a fizetési meghagyásos eljárásban a 
bíróság az ellenérdekű felet nem hallgatja meg); 
- A bíróság nem állapítja meg a tényállást vagy nem folytat le 
bizonyítást (pl. a fizetési meghagyás kibocsátásánál); 
- A bíróság végzéssel határoz vagy kivételesen más, de a 
végzéshez és nem az ítélethez hasonló döntést (pl. végrehajtási 
záradék) hoz. 

A bíróság feladata a polgári perben 
 - A feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes 
lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való 
jogát érvényesítse.  
- Garantálnia kell, hogy a jogvita eldöntésének rendje, az a mód, 
ahogy a vitás ügy elbírálásra kerül, tisztességes legyen.  
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 társas bíráskodás elve; 
-  a bírósági tárgyalás nyilvánosságának elve; 
- a védelem joga; 
- a jogorvoslati jogosultság elve 
Polgári per jellemzői: 
- A bíróság a felmerült jogvitát kérelem esetén bírálja el, 

(érdekelt fél terjesztheti elő) 
- A bíróság a felek által előterjesztett kérelem és 

jognyilatkozathoz kötve van (tartalmuk szerint) 
- A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítás a feleket terheli. 
- A bíróság nincs kötve a bizonyítási indítványhoz, és a  

bizonyítási eszközök alkalmazásához 
- A felek minden előterjesztett kérelmet, okiratot 

megismerhetnek, erről a bíróság köteles gondoskodni. 
- A bíróságot nem köti más hatóság döntése 
- A bíróság tárgyalása nyilvános, ítélethirdetése is  
- Az eljárás nyelve a magyar, (nem ismerése miatt senkit sem 

érhet hátrány) – tolmács 
- AZ eljárás mindenki jogosult a saját anyanyelvét használni – 

tolmács 
- A bíróság kérelemre segítséget nyújt, hogy a fél ahhoz, hogy a 

fél jogai, törvényes érdekei védelmében bírósághoz 
fordulhasson. A bíróság köteles a felet perbeli eljárási jogairól 
és kötelezettségeiről tájékoztatni. 

Az ügyész feladata a polgári perben 
A felek rendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett indíthat 
keresetet, ha jogosult jogainak védelmére ármely okból nem képes. 
Eljáró bíróságok: 
Négyszintű bíróság: 
1. elsőfokon ítélkeznek  
- járásbíróságok (városi és kerületi bíróságok): 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 

- törvényszékek (megyei, Fővárosi bíróság)  
- – polgári perben a viszonylag nagy értékű ügyek: 

pertárgyának értéke meghaladja a 10 m Ft-ot, céggel 
kapcsolatos eljárás, személyhez fűződő jogok sérelme, sajtó-
helyreigazítási perek 

- - 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. 
Bírák kizárása 

- a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, aki a 
per tárgyát egészen van részben maga részére követeli, a 
kinek jogaira vagy kötelezettségeire a per eredménye 
kihatással lehet 

- aki a fentieknek képviselője volt, vagy az ügyben eljárt, 
megjelölt hozzátartozója vagy házastársa  

- aki perben tanúként, szakértőként részt vett 
- akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem 

várható (elfogultság) 
- a per másodfokú ügyintézéséből ki van zárva, aki a per első 

fokú elbírálásában részt vett 
Kizárási ok esetén a kizárást a bíróság vezetője hivatalból 
kezdeményezi. Kizárási okot a fél is bejelentheti az eljárás 
bármely szakában. 
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 
Az eljárós bíróság kijelölése 
- 2012. január 7.-től - az Országos Bírósági Hivatal elnöke az 

általános illetékességi szabályoktól eltérve, kijelölheti az eljáró 
bíróságot. 

- 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 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 
A bíróság eljárása saját területén kívül: 

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 
A felek és más perbeli személyek: 
Perképesség – perbeli jogképesség) – a perben fél az lehet, akit 
polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és kötelezettségek 
terhelhetnek. (kivételt képez az ügyész szerepe a perben. ) 
Az ügyész polgári eljárásban való közreműködése a közérdek 
érvényesítésére. Az ügyész a felek rendelkezési jogának 
tiszteletben tartása mellett keresetet indíthat, ha a jogosult 
jogainak védelmére bármely okból nem képes (általános 
keresetindítási jog). 
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. 
Minden polgári perhez legalább két fél szükséges: 
- 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. 
Pertársaság:  Több felperes, illetőleg több alperes: 
Egyszerű pertársaság:  
- a per tárgya közös jog, közös kötelezettség, amely egységesen 

dönthető el 
- a döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne 
- a perbeli követelés ugyanazon jogviszonyból ered 
Más eset: a perbeli követelés hasonló ténybeli és jogi alapból 
erednek, valamint az ugyanazon bíróság  illetékessége 
megállapítható mindegyik alperessel szemben 
Beavatkozó: 
- Az, akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a más személyek 

között folyamatban lévő per miként dőljön el, - az első tárgyalás 
ítélethozataláig – az azonos érdekű fél pernyertességének 
előmozdítása végett beavatkozhat. 

- Meg kell jelölni, hogy melyik fél pernyertességét kívánja, és 
hogy milyen jogi érdeke fűződik hozzá.  

-  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. 

Változások a felek személyében 
Jogutód: a per folyamán valamely fél helyébe lép a polgári jog 
szabályai szerint 
-felperesi jogutód önkéntes belépéséhez a felperes hozzájárulása, 
alperesi jogutód önkéntes belépéséhez mindkét fél hozzájárulása 
szükséges (kivétel halál esetén) 
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.  
Perköltség biztosíték 
A külföldi felperes a perrel felmerülő költségek fedezése 
céljából az alperes kívánságára biztosítékot köteles adni  
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) 
Keresetlevél 
- a per a felperes keresetlevelével indul 
- A keresetet a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz kell benyújtani.  
- A keresetnek tartalmaznia kell: 
-  az eljáró bíróságot; 
- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és 

perbeli állását; 
- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló 

tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; 
- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és 

illetékessége megállapítható; 
- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti 

kérelem); 
- a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt-e 

folyamatban. 
A keresetlevélhez csatolni kell: 
- felperes bizonyítékként hivatkozott iratot, vagy másolatát 
- az a bíróság illetékességének és hatáskörének 

megállapításához szükséges okiratot, vagy másolatát 
- kötelező jogi képviselet esetén a jogi képviselő 

meghatalmazását 
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. 

Kézbesítés külföldön 
A külföldön kézbesítendő iratot - ha a magyar állam által kötött 
nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik - intézkedés 
végett az igazságügyért felelős miniszterhez kell felterjeszteni. 
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.  

Hivatalos iratok elektronikus kézbesítése és az elektronikus 
tértivevény 
- 2010. január 1-én lépett hatályba 
- az Országgyűlés az elektronikus kézbesítés gyors és hatékony 

lehetőségének a hivatalos ügyekre is kiterjedő 
alkalmazhatósága érdekében alkotta meg. 

-  A törvény elsődleges célja az elektronikus kommunikáció 
feltételeinek megteremtése  

- 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.. 

- kézbesítés egyszerűségét - 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.  

- 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.  

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 
- 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. 

Az eljárás félbeszakadása 
Ha valamelyik fél meghal vagy megszűnik, az eljárás a jogutód 
perbelépéséig illetve perbevonásáig félbeszakad. 

A felek meghallgatása tárgyaláson kívül 
Mindazokban az esetekben, amikor a törvény értelmében vagy a 
bíróság megítélése szerint valamelyik felet meg kell hallgatni, s a 
meghallgatás a tárgyalásig nem halasztható el, a felet fel kell hívni, 
hogy a felmerült kérdésben írásban nyilatkozzék, vagy 
nyilatkozatának jegyzőkönyvbe vétele végett az elnöknél 
jelentkezzék. A bíróság, ha szükségesnek tartja, a felet 
meghallgatása végett meg is idézheti.  

Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen 
A fél az eljárás szabálytalanságát a per folyamán bármikor 
kifogásolhatja. Ha a kifogást szóval adja elő, azt jegyzőkönyvbe 
kell venni. Ha a bíróság a kifogást figyelmen kívül hagyja, ezt 
lehetőleg nyomban, de legkésőbb az eljárást befejező 
határozatában megindokolni köteles.  
Jegyzőkönyv: 
- a tárgyalásról a felek szóbeli meghallgatásáról, a tárgyaláson 

kívül foganatosított egyéb meghallgatásról jegyzőkönyvet kell 
készíteni. 

- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 
- - eljáró bíróságot és az ügyszámot 
- - a felek nevét, perbeli állását, a per tárgyát 
- a tárgyalás (meghallgatás) helyét, kezdő és záró időpontját 
- - a bírák, a jegyzőkönyvvezető és a tolmács nevét 
- - a jelenlevő feleknek és képviselőiknek nevét, perbeli állását 
- - zárt tárgyalás estén az erre való utalást 
- röviden, pontosan, egyértelműen le kell írni az eljárás menetét, a 

történteket 
- Különösen fel kell tüntetni: 
- - a tárgyalás megkezdésének kitűzött és tényleges időpontját 
- - felek által előadott lényeges kérelmeket és nyilatkozatokat, 

tényállításokat, bizonyítási indítványt, keresetváltozást, 
viszontkeresetet 

- - a korábbi kérelmektől való eltérést 
- - okiratok bemutatásának megtörténtét, tanúk vallomását, 

szakértő véleményét, szemle eredményét 
- - keresettől való elállást, a felek között létrejött egyezséget 
- - a pervezetés, rendfenntartás körében tett intézkedéseket 
- elhalasztott tárgyalásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a 

tárgyalás folytatólagos, annak is ki kell derülnie 
- a bírósági tárgyalásról a jegyzőkönyvet egyidejüleg, hangfelvétel 

esetén legkésőbb 8 napon belül el kell készíteni 
- a jegyzőkönyvet a felek megtekinthetik, másolatot kérhetnek  
- lehet kérni a kijavítását, kiegészítését 15 napon belül 



Az iratok megtekintése; másolatok 
- a felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, és 

képviselőik a per bármely szakaszában külön engedély nélkül 
megtekinthetik az iratokat, maguknak másolatokat 
(kivonatokat) készíthetnek. 

Elveszett (megsemmisült) iratok pótlása 
- a pótlásra az ügyben eljárt tanács elnöke intézkedik elrendeli 

az iratok teljes vagy részleges pótlását, meghallgatja az 
eljárásban részt vett személyeket, kiadmányokat, iratmásolatot 
szerez be 

- elveszett iratok alapján hozott határozat jogerős és 
végrehajtható, a befejezett ügy iratainak pótlása mellőzhető 

Pénzbírság Mulasztási pénzbírság 
E törvény rendelkezései alapján 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.    
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. 

Hiánytalan kereset esetén illetve a fél hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tett: 
- a keresetlevél alkalmas a tárgyalás kitűzésére,  
- a bíróság az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében további 

intézkedéseket tehet a tárgyalás előkészítésére. A bíróságnak 
intézkedései különösen a következők:  

- - iratok beszerzése más hatóságtól vagy szervezettől;  
- előzetes bizonyítást folytathat le  
- ideiglenes intézkedést tehet  
- elrendelheti a felek tárgyaláson kívüli, egymás jelenlétében 

történő előzetes meghallgatását.  
- A tárgyalást rendszerint a bíróság hivatalos helyiségébe kell 

kitűzni, indokolt esetben azonban más helyszínre is kitűzhető 
Idézés a per tárgyalására 
- A bíróság a per tárgyalására megidézi  azt, akinek megjelenése 
szükséges 

- az első tárgyalásra szóló idézéshez csatolni kell a keresetlevelet 
- fel kell hívni a feleket, hogy az ügyre vonatkozó okiratokat 

hozzák magukkal a tárgyalásra 
- az alperest figyelmeztetni kell, hogy legkésőbb a tárgyaláson elő 

kell adnia a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek 
bizonyítékait.  

A szóbeli kereset azonnali tárgyalása. Egyezségi kísérletre 
idézésszóbeli kereset 
- ha a kereset jegyzőkönyvbe mondása alkalmával a felperessel 

együtt a bíróságon az alperes is megjelenik, a bíróság a felek 
kérésére a tárgyalást nyomban megtartja. 

- Keresetindítás előtt a perre hatáskörrel bíró és illetékes helyi 
bíróság előtt egyezségi kísérletre idézést lehet kérni. Az idézést 
kérő félnek a határnapot szóval is tudtára lehet adni. A létrejött 
egyezséget jegyzőkönyvbe kell foglalni.  

A perindítás hatályainak beállása 
A perindítás hatályai a keresetnek, illetőleg a viszontkeresetnek az 
ellenféllel való közlésével állnak be.  
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. 
Elutasítás 
A bíróság a keresetet idézés kibocsátása nélkül elutasíthatja, ha 
- a perre a magyar bíróság joghatósága a törvény vagy nemzetközi 

egyezmény alapján kizárt 
- a pert más hatósági eljárásnak meg előznie 
- a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó 

ugyanazon jog iránt a per már folyamatban van, vagy jogerős 
ítéletet hoztak annak tárgyában 

- a félnek nincs perbeli jogképessége 
- a felperes követelése idő előtti, vagy bírói úton nem 

érvényesíthető 
- a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy indítja, 

vagy a per csak jogszabályban meghatározott személy ellen 
indítható, illetve meghatározott személyek perben állása 
kötelező, s a felperes e személyt (személyeket)- felhívás ellenére 
- nem vonta perbe;  

- külön jogszabály a keresetindításra határidőt állapít meg, ezt a 
felperes elmulasztja, és igazolási kérelmet sem terjeszt elő, vagy 
azt a bíróság elutasítja;  

- a jogi képviselő által benyújtott keresetlevél nem tartalmazza a 
jogi képviselő meghatalmazását, vagy nem fizették meg az 
eljárási illetéket; 

- a felperes a hiánypótlás végett neki visszaadott keresetlevelet a 
kitűzött határidő alatt nem adta be, vagy újból hiányosan adta be, 
és emiatt a keresetlevél nem bírálható el.  

A keresetlevelet elutasító végzést kézbesíteni kell a feleknek, és az 
alperes példányához csatolni kell a keresetlevél másolatát is.  
A keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fenntartása 
A keresetlevélnek az előzőek alapján való elutasítása esetében a 
keresetlevél beadásának jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes 
az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc 
nap alatt a keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtja, vagy 
követelését egyéb úton szabályszerűen érvényesíti.  
A megállapított határidők elmulasztása esetében igazolásnak helye 
nincs.  
Pervezetés 
- 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. 

- 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. 

Rendfenntartás 
- A tárgyalás rendjének fenntartásáról és a tárgyalás 
méltóságának megőrzéséről az elnök gondoskodik.   
-  Az elnök a tárgyalás szabályszerű lefolytatása, méltóságának 
és biztonságának megőrzése érdekében helyszűke esetén 
meghatározhatja a hallgatóság létszámát.  
- Az elnök a hallgatóság köréből eltávolíthatja azokat, akik 

állapotuk vagy megjelenésük folytán a tárgyalás méltóságát 
sértik.  

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  
-  nyilvánvalóan, vagy ismételten alaptalan kizárási 

kérelemmel él a bíróság vagy a jegyzőkönyvvezető 
ellen  

- a tárgyalás rendjét megzavarja  
- 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. 

Felvételkészítés a tárgyaláson 
- A nyilvános tárgyaláson - a bíróság által meghatározott módon 
- időbeli korlátozás nélkül készíthető kép-, illetve hangfelvétel.  
 A nyilvános tárgyaláson a bíróság tagjairól és a 
jegyzőkönyvvezetőről, továbbá az ügyészről a sajtó kép-, illetve 
hangfelvételt készíthet.  
Az eljárás szünetelése 
Az eljárás szünetel, ha   
- a felek erre vonatkozó kölcsönös megegyezésüket első fokú 

eljárás folyamán bármikor bejelentik,  
- a felek közül bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg,  
- a felperes a megadott lakcímről nem idézhető, illetőleg 

ismeretlen helyre költözött,  
- hirdetményi idézésnek volna helye, és a fél ezt nem kéri.  
Bármelyik fél kérelmére az eljárást folytatni kell.  
Hat hónapi szünetelés után a per megszűnik. E határidő 
elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.  

A tárgyalás menete 
- Az első tárgyalás kezdetén a felperes vagy az elnök felolvassa 

vagy ismerteti a keresetlevelet.  
- a felperes nyilatkozik keresetét változatlanul fenntartja-e, 

illetőleg, hogy azt miként módosítja vagy változtatja meg.  
- A felperes nyilatkozata után az alperes terjeszti elő 

ellenkérelmét, amely vagy a per megszüntetésére irányul, vagy 
érdemi védekezést, illetve ellenkövetelést (viszontkereset, 
beszámítás) tartalmaz a felperes kereseti kérelmével szemben. 
Az ellenkérelemben elő kell adni az annak alapjául szolgáló 
tényeket és ezek bizonyítékait.  

- Ha a bíróság a pert nem szünteti meg, az ügyet érdemben 
tárgyalja, s ha a tényállás már az első tárgyaláson kideríthető, 
nyomban érdemben határoz.  

- a feleket felhívja nyilatkozataik megtételére és lefolytatja a 
bizonyítási eljárást. A fél köteles a tényállításait, nyilatkozatait, 
bizonyítékait előadni, illetve előterjeszteni.  

- A tanács elnöke az előkészítő iratok és a rendelkezésre álló 
egyéb adatok alapján a tárgyalás folytatására kitűzött határnapra 
a tanúkat, illetve a feleket személyes megjelenési 
kötelezettséggel megidézi, és ha az irat kiadását a fél közvetlenül 
nem kérheti a bizonyító fél kérelmére beszerzi a bizonyítékul 
szolgáló iratokat.   

Folytatólagos tárgyalás:  
- a folytatólagos tárgyalás határnapját a bíróság nyomban kitűzi és 
azt a jelenlévő felekkel kihirdetés útján közli.  
- a folytatólagos tárgyalást legkésőbb 4 hónapon belül kell 

kitűzni ( 
-  A folytatólagos tárgyaláson az előkészítő iratot és más 

beadványt ismertetni kell.   
A tárgyalás berekesztése 
- 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.  
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 
Viszontkereset:  
- Az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig 
az alperes a felperes ellen viszontkeresetet indíthat, ha az 
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.   
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 jóváhagyó végzés ellen beadott fellebbezésnek 
az egyezség végrehajtására nincs halasztó hatálya   
Elkülönítés, egyesítés, áttétel 
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.  
Áttétel: A különélő házastárs által tartás iránt indított pert a 
házassági per megindítása esetében a tartást kérő fél indítványára 
át kell tenni a házassági per bíróságához.   
A tárgyalás elhalasztás 
A bíróság a tárgyalást a feleknek a kitűzött határnap előtt 
legkésőbb nyolc nappal előterjesztett, indokolt közös kérelmére - 
az új tárgyalási határnap kitűzésével egyidejűleg - elhalasztja.  
A tárgyalás felfüggesztése 
- Ha a per eldöntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, 

amelynek tárgyában az eljárás büntetőbírói vagy államigazgatási 



hatáskörbe tartozik, a bíróság a per tárgyalását ennek az 
eljárásnak jogerős befejezéséig felfüggesztheti.  

- Az eljárás megindítására megfelelő határidőt tűz ki. Ha a 
határidő eredménytelenül telik le, a tárgyalást folytatni kell. 

-  Felfüggesztést rendelő bírósági határozat ellen külön 
fellebbezésnek van helye; a bíróság az ilyen határozatot maga 
is megváltoztathatja.  

Ideiglenes intézkedések 
A bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti a 
kereseti kérelemben (viszontkeresetben), illetve az ideiglenes 
intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha: 
-  ez közvetlenül fenyegető kár elhárítása  
- a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása,  
- a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme 

érdekében szükséges, 
- alapvető feltétel, hogy az intézkedéssel okozott hátrány nem 

haladja meg az intézkedéssel elérhető előnyöket. 
- A bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését 

biztosítékadáshoz kötheti.  
- A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.   
Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről a bíróság végzésben 
határoz, amely ellen külön fellebbezésnek van helye. A bíróság 
kérelemre - ha a felperes a keresetét leszállítja, hivatalból - a 
végzést maga is megváltoztathatja.  
A per megszüntetése 
A bíróság a pert megszünteti, ha :    
- a keresetlevelet már idézés kibocsátása nélkül el kellett volna 

utasítani 
- a fél törvényes képviselőjét mellőzték, és a hiányt a kitűzött, 

ill. meghosszabbított határidő alatt nem pótolták 
- a felperes az első tárgyalást elmulasztotta 
- a felek a per megszüntetését közösen kérték; 
- a fél kérelmére, ha a megszűnt félnek nincs jogutódja 
- az alperes az első tárgyalást elmulasztotta, és írásbeli 

védekezést sem terjesztett elő; 
- az alperes a bíróság joghatóságának hiányát kifogásolja 
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.  
A bizonyítási eljárás lefolyása  
- A bizonyítási eljárást a perbíróság rendszerint tárgyaláson 

folytatja le  
- A bizonyítást a perbíróság, a szabályszerűen idézett felek 

távollétében is lefolytatja. Igazolásnak ilyenkor helye nincs, 
azonban a felek bármelyike kérheti a bizonyítás megismétlését, 
ha ahhoz lényeges érdeke fűződik, és az azzal felmerülő újabb 
költségeket előlegezi. 

-  Ha a bizonyítást megkeresés útján foganatosítják, a megkeresett 
bírósághoz meg kell küldeni azokat az iratokat, amelyek a 
megkeresés elintézéséhez szükségesek. A megkeresett 
bírósággal a tanács elnöke közli mindazokat a kérdéseket, 
amelyeket a bizonyítás során tisztázni kell, illetve mindazokat az 
adatokat, amelyek a bizonyítás lefolytatásához szükségesek  

A bizonyítás eredményét a tárgyaláson az elnök ismerteti; az 
ismertetésre és a bizonyítás eredményére a felek észrevételeket 
tehetnek.  
A bizonyítás eredményének mérlegelése  
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.  
A bíróság a kártérítés vagy egyéb követelés összegét, ha a 
szakértői vélemény vagy más bizonyíték alapján meg nem 
állapítható, a per összes körülményeinek mérlegelésével belátása 
szerint határozza meg.  
Előzetes bizonyítás 
Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása előtt, akár annak 
folyamatban léte alatt előzetes bizonyításnak van helye, ha:  
- valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, 

illetőleg annak későbbi szakában már nem lenne sikeresen 
lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna; 

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

- valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli; 
-  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. 



A kérelemben meg kell jelölni: 
- az ellenfelet, ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek okát; 
- a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó 
bizonyítékokat; 
- azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes 
bizonyításnak helye van. 
Az előzetes bizonyítás eredményét a perben bármelyik fél 
felhasználhatja. 
Az előzetes bizonyítás költségeire a perköltségre vonatkozó 
általános szabályok az irányadók  
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). 
Teljesítési határidő 
- A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére 

rendszerint tizenöt napos határidőt kell szabni 
- Lehet 15 napnál rövidebb ill. hosszabb határidő is, de 

figyelembe kell venni a felek méltányos érdekét, a per vitelében 
megnyilvánult jó- vagy rosszhiszeműségét 

- A bíróság a kötelezettségnek részletekben való teljesítését is 
elrendelheti..   

- Birtokperben a birtokállapot helyreállítására, illetőleg a birtoklás 
zavarásának megszüntetésére az alperest a felperes kérelmére 
azonnali hatállyal kell kötelezni. Váltóperben a teljesítési 
határidőt három napban kell megállapítani.  

- Az ingatlan kiürítését elrendelő határozatban a kötelezett 
kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb hat 
hónapig terjedő teljesítési határidő állapítható meg, ha   

- - az ingatlan a kötelezett lakóhelye, egyúttal az ő és közvetlen 
családtagjainak egyedüli lakóingatlana,  

- - a kérelemben a kötelezett valószínűsítette, hogy a saját és 
családja elhelyezését ideiglenesen sem tudja biztosítani,   

- a per során bírsággal nem sújtották, és a per vitele során nem 
tanúsított rosszhiszemű magatartást,  

-  nem önkényesen elfoglalt lakást kell kiüríteni.  
A teljesítés határideje a határozat közlését (219. §) követő napon 
kezdődik.  
A határozatok kihirdetése és közlése  
- A tárgyalás folyamán hozott végzéseket és az ítéletet a tárgyalás 

napján ki kell hirdetni. A kihirdetést napját 15 nappal el lehet 
halasztani.  

- A határozat rendelkező részét a határozat kihirdetése előtt írásba 
kell foglalni és azt a tanács tagjainak alá kell írniuk.   

- A határozatok kihirdetése a rendelkező rész felolvasásából és az 
indokok rövid ismertetéséből áll; az utóbbi elmarad, ha a 
határozatot a törvény szerint nem kell megindokolni.  

Kézbesítés útján kell közölni:   
- az ítéletet a felekkel;  
- a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem 

volt szabályszerűen megidézve;  
-  a tárgyalás folyamán hozott olyan végzést, amely új határnap 

kitűzésére vonatkozik, vagy amely ellen külön fellebbezésnek 
van helye, azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta  

- a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel;  
- az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, 

akinek érdekében az ügyész, illetőleg a külön jogszabállyal erre 
feljogosított személy vagy szervezet az eljárást megindította (2) 
A határozatot - kivéve, ha annak kihirdetését a bíróság 
elhalasztotta  



A büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában 
fogva tartott részére a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka, 
illetve a fogda parancsnoka útján kell az iratot kézbesíteni.  
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.. 
A fellebbezés elutasítása vagy felterjesztése 
Az elsőfokú bíróság hivatalból elutasítja a fellebbezést, ha: 
- elkésett, 
- olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbező nem élhet 

fellebbezéssel, 
- a fél a fellebbezést felhívás ellenére nem, vagy hiányosan adja 

be, 
Azt, aki a fellebbezést elutasító határozat ellen nyilvánvalóan 
alaptalan fellebbezéssel él, a másodfokú bíróság pénzbírsággal 
sújthatja.   
Ha határidőben, hiánytalanul történt fellebbezés: 
- a elsőfokú bíróság 8 napon belül felterjeszti a másodfokú 

hatósághoz 
- részítélet ellen fellebbezés esetén csak a szükséges periratokat 

kell felterjeszteni 
Intézkedések a fellebbezési tárgyalás kitűzése előtt  
- tanács elnöke szükség esetén hiánypótlási felhívást bocsát ki 
- ha a fellebbezést már az első fokú bíróságnak el kellett volna 

utasítania, ennek megfelelően határoz.  
- az elnök határoz a végrehajtás felfüggesztése kérdésében, ha az 

elsőfokú bíróság az ítéletet előzetesen végrehajthatónak 
nyilvánította 

- A fellebbező a fellebbezését visszavonhatja a másodfokú ítélet 
meghozataláig. A visszavont fellebbezést újból előterjeszteni 
nem lehet.   Ezután az elnök visszaküldi az ügyet elsőfokra 

A fellebbezési tárgyalás kitűzése 
- felterjesztés után 30 napon belül a tanács tárgyalásra határnapot 

tűz ki, megküldi a feleknek a fellebbezés egy példányát, idézi 
az érintetteket. 

- a tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a tárgyalás az iratoknak a 
másodfokú bírósághoz való beérkezését követő négy hónapon 
belül megtartható legyen. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a 
fellebbezésnek az ellenfél részére való kézbesítése a tárgyalás 
napját legkésőbb tizenöt nappal megelőzze. A tárgyalási időköz 
nem rövidíthető le.  

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 
csatlakozó fellebbezést nyújthat be.  

- A fellebbezési ellenkérelmet legkésőbb a tárgyaláson, a 
csatlakozó fellebbezést pedig a fellebbezés kézbesítésétől 
számított nyolc napon belül kell a másodfokú bíróságnál 
előterjeszteni A másodfokú bíróság a fellebbezési ellenkérelem, 
illetőleg a csatlakozó fellebbezés másodpéldányát haladéktalanul 
kézbesíti a fellebbező félnek.  

- A kizárt vagy elkésett csatlakozó fellebbezést a másodfokú 
bíróság elutasítja,  az ehhez benyújtott csatlakozó fellebbezés 
hatálytalanná válik. 

- A fél részére nyitva álló fellebbezési határidő alatt előterjesztett 
csatlakozó fellebbezést önálló fellebbezésnek kell tekinteni. 



A fellebbezési tárgyalás elmulasztása 
- A fellebbezési tárgyalásra szabályszerűen megidézettnek vagy 

valamelyiküknek az elmaradása a tárgyalás megtartását és a 
fellebbezés elintézését nem gátolja. 

- Ilyen esetben a tárgyalás elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye. A bíróság azonban, ha a meg nem jelentek 
valamelyikének meghallgatását szükségesnek tartja, erre 
tekintettel - a másodfokú eljárás során egyszer, új tárgyalási 
határnap kitűzésével - a tárgyalást elhalaszthatja. 

A fellebbezési tárgyalás lefolytatása 
- A fellebbezési tárgyalás megnyitása után a bíróság ismerteti az 

első fokú eljárásban előterjesztett keresetet és ellenkérelmet, 
valamint a bizonyítás eredményét és a per eldöntése 
szempontjából lényeges egyéb adatokat. Az első fokú bíróság 
ítéletének rendelkező részét fel kell olvasni, és ismertetni kell 
az indokolást is , továbbá a fellebbezést.  

- A másodfokú eljárásban a keresetet megváltoztatni nem lehet.  
- azokban az esetekben, amikor bizonyítást a törvény szerint az 

első fokú bíróság helyett az elnök is lefolytathat, a másodfokú 
bíróság a bizonyítás lefolytatásával a tanács bármely tagját 
megbízhatja.  

A fellebbezési tárgyalás alapján hozott határozatok  
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; 
- 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. 

Szünetelés a fellebbezési eljárásban 
AZ eljárás szüneteltetésének a fellebbezési eljárásban nincs 
helye 
A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül 
A másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést 
tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha   
- a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére 

vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az 
állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik;  

- a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési 
határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével 
kapcsolatos;  

- a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul;  
-  a felek ezt kérték;  
- megítélése szerint az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is 

lehetséges. 
- Ha a fél a fellebbezésében nem kérte a tárgyalás megtartását, a 

tanács elnöke a fellebbezésnek az ellenfél részére történő 
kézbesítésekor figyelmezteti az ellenfelet arra, hogy a felhívás 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását 
kérheti.  

- ha a felek a felhívás ellenére nem kérték a tárgyalás 
megtartását, a tárgyaláson kívüli elbírálás kötelező.   

Nem lehet tárgyaláson kívül elbírálni a fellebbezést, ha 
bizonyítást kell lefolytatni. Ha a bizonyítás lefolytatásának 
szükségessége a tárgyaláson kívüli elintézés során merül fel, a 
fellebbezés elbírálására a másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki.  

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.  

Különleges perek 
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. 
Valamennyi különleges eljárás esetében a Pp. általános 
szabályait kell a külön rendelkezésekben foglalt elterelésekkel 
alkalmazni.  
Különleges perek: 
- házassági perek 

- Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek  
- A szülői felügyelet megszüntetése  
- Gondnokság alá helyezés 
- A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai  
-  A közigazgatási perek  
- A sajtó-helyreigazítási eljárás  
- A munkaviszonyból és jellegű jogviszonyból származó perek 
- Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás  
- Végrehajtási perek  
A személyi állapottal kapcsolatos perek körében 
legelterjedtebbek a házassági perek. 
A házassági perek közé tartozó jogviták: 
- A házasság érvénytelenítése iránti per. 
- 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. 
- 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, 



Apaság és származás megállapítása iránti per 
- Az apaság megállapítására irányuló keresetet az apa ellen, az 

apának pedig a gyermek ellen kell megindítania. Az anya 
beavatkozóként bármelyik félhez csatlakozhat.  

- Az apaság vélelmének megdöntése iránti perben az alperest - a 
vértulajdonság-vizsgálat és a származás megállapításához 
szükséges más orvos szakértői (élettani) vizsgálat költségei 
kivételével - a perköltségek megfizetésére kötelezni nem lehet; 
a pernek a felperesre nem hárítható költségét az állam viseli.   

- Az apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen perújításnak nincs 
helye, 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, illetőleg a gyermek anyjának utólagos 
házasságkötése folytán az anya férjét kell a gyermek apjának 
tekinteni.  

A szülői felügyelet megszüntetése:  
A szülői felügyelet megszüntetésére irányuló rendelkezések 
irányadók : 
- a szülő bármelyik félhez beavatkozóként is csatlakozhat;  
-  a szülői felügyelet megszüntetésére irányuló kereset 

összekapcsolható az ugyanazon szülő más gyermeke feletti 
szülői felügyelet megszüntetésére irányuló keresettel, a 
gyermek elhelyezésére és tartására irányuló keresettel vagy a 
szülő gondnokság alá helyezésére irányuló keresettel is; más 
keresetet a szülői felügyelet megszüntetésére irányuló 
keresettel összekapcsolni nem lehet;  

- a tárgyalás kitűzéséről a perben félként részt nem vevő szülőt 
a keresetlevél egy példányának megküldésével értesíteni 
kell, és egyben figyelmeztetni kell beavatkozási jogára.  

A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben a bíróság 
soron kívül jár el. A tárgyalást - ha egyéb intézkedésre nincs 
szükség - legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől 
számított nyolcadik napra kell kitűzni 
Gondnokság alá helyezés 
- A gondnokság alá helyezési perre az a bíróság is illetékes, 

amelynek területén az alperes huzamos időn át bentlakásos 
szociális intézményben vagy fekvőbeteg-gyógyintézetben 
tartózkodik.  

- A gondnokság alá helyezési perben a korlátozottan 
cselekvőképes felperes, valamint az alperes teljes perbeli 
cselekvőképességgel rendelkezik.  

- A gondnokság alá helyezés hatálya a gondnokság alá 
helyezésről rendelkező ítélet jogerőre emelkedését követő 
napon kezdődik. Az ítélet mindenkivel szemben hatályos.  

- Az alperes gondnokság alá helyezését elrendelő jogerős 
ítéletet az elsőfokú bíróság a gondnok kirendelése és az 
esetleg szükséges egyéb intézkedések megtétele végett közli a 
gyámhatósággal.  

A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő 
feladatai  
- A perindítást időben megelőzi,  gyakran szükségtelenné is 

teheti a keresetindításnál egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb 
nemperes eljárás, a fizetési meghagyásos eljárás. 

- A pénz fizetésére irányuló lejárt követelés a közjegyző 
hatáskörébe tartozó, külön törvényben szabályozott fizetési 
meghagyásos eljárás útján is érvényesíthető.   

- Ha a felperes a keresetével kizárólag olyan követelést 
érvényesít, amelyet csak fizetési meghagyásos eljárás útján 
lehet érvényesíteni, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításával egyidejűleg a bíróság tájékoztatja őt a fizetési 
meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről és 
módjairól 

- A fizetési meghagyásos eljárás a kötelezett által előterjesztett 
ellentmondás folytán - az ellentmondással érintett részben - 
perré alakul.  

-  A fizetési meghagyásos eljárást az (1) bekezdésben 
meghatározott eseten kívül akkor is per követi, ha:  

- -  a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a közjegyző 
hivatalból elutasítja, és ezt követően a jogosult a követelés 
érvényesítése végett a bíróságnál keresetet indít;   

- a fizetési meghagyásos eljárást a közjegyző végzéssel 
megszünteti, és ezt követően a jogosult a követelés érvényesítése 
végett a bíróságnál keresetet indít.  

- A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
előterjesztésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél 
beadásának. A fizetési meghagyás kézbesítésének ugyanaz a 
hatálya, mint a keresetlevél kézbesítésének  

-  A közjegyzőnek a felet költségkedvezményben részesítő jogerős 
végzése a peres eljárásra is hatályos, azonban a perben eljáró 
bíróság a végzést hatályon kívül helyezheti vagy 
megváltoztathatja. Ha a közjegyző a felet 
költségkedvezményben részesítette, a fél részben vagy egészben 
mentes a peres eljárás illetékének viselése alól.  

- A bíróság a pert megszünteti,: 
- ha a jogosult az illetékfizetési,  
- tényállás-előadási és bizonyíték-előterjesztési kötelezettségét,  
-  Ha a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti 

kérelmében a perré alakulás esetére illetékes bíróságként nem a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot jelölte meg, 
vagy az aktanyomatot a közjegyző egyéb okból nem ez utóbbi 
bíróságnak küldte meg, az ügyet át kell tenni a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz 

- Az ellentmondás folytán kitűzött tárgyalásra a keresetlevél 
alapján kitűzött első tárgyalás szabályait, a további eljárásra 
pedig az elsőfokú eljárásra vonatkozó általános rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni. Az első tárgyalási nap időpontjára 
vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a határidőt a jogosult által beadott iratoknak - illetőleg az 
aktanyomatnak, ha ez utóbbi később érkezik meg - a bírósághoz 
való érkezésétől kell számítani.  

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. 

- 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.  

- tartására irányuló keresettel vagy a szülő gondnokság alá 
helyezésére irányuló keresettel is; más keresetet a szülői 
felügyelet megszüntetésére irányuló keresettel összekapcsolni 
nem lehet;  

- a tárgyalás kitűzéséről a perben félként részt nem vevő szülőt a 
keresetlevél egy példányának megküldésével értesíteni kell, és 
egyben figyelmeztetni kell beavatkozási jogára.  

Sajtó-helyreigazítási eljárás 
- 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 az keresetlevél benyújtásától számított 
nyolcadik napra tárgyalást tűz ki, kivéve, ha elkésett, ez utóbbi 
esetben az elnök idézés kibocsátása nélkül elutasítja; 

- E pereket a törvény a törvényszék első fokú hatáskörébe 
utalja; 

- A sajtóközlemény kifogásolt tényállításának valóságát a 
sajtószerv köteles bizonyítani;  

- 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 munkaszerződés megkötését megelőző tárgyalásra, a 

munkaviszony megszűnését követően a munkaviszonyból 
eredő jogra, 

-  a kollektív szerződés kötésére jogosult felek, illetve ezek és 
harmadik személy között, a kollektív szerződés fennállására, 
továbbá a kollektív szerződésből eredő jogra,  

- a sztrájkkal, egyéb munkaharccal vagy a szervezkedési 
szabadsággal kapcsolatos jogellenes magatartásra, 

- 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  
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. 
A Pp. az alábbi végrehajtási pereket említi: 
- A végrehajtás megszüntetési és korlátozási per, 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 eloldása 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 

- - e perben nincs helye viszontkeresetnek, 
- - 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. 

Kisértékű perek  
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  
- - 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. 

- 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 

- A kisértékű peres eljárás legfontosabb alapelvei a szóbeliség és a 
közvetlenség. Az első tárgyalásnak 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. 

- A kisértékű perekben az általános szabályokhoz képest 
szigorúbb szankciókkal kell biztosítani a felek részvételét , a 
törvény kimondja, hogy a fizetési meghagyással szemben 
előterjesztett ellentmondás nem akadálya a bírósági meghagyás 
kibocsátásának. 

- A törvény a folytatólagos tárgyalás elmulasztását is 
szankcionálja, azaz ebből az okból nem halasztja el a tárgyalást.  

- 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. 

- ki kell zárni azon viszontkeresetek érdemi tárgyalását, amelyek 
nem kizárólag pénzkövetelést érvényesítenek 

- 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 nincs helye felülvizsgálatnak. 
Kiemelt jelentőségű perek  
- Kiemelt jelentőségű pernek minősül az a per, ahol a 

pertárgyérték a 400 millió forintot meghaladja. 
- az elsőfokú bíróság köteles elrendelni az ügyek soron kívüli 

intézését, 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. 60 napon belülre köteles a 
per első tárgyalását kitűzni 

- A folytatólagos tárgyalást az elhalasztott tárgyalás napját 
követő két hónapon belülre kell kitűzni,  

- a szakvélemény elkészítésére legfeljebb 30 napos, 
különösen bonyolult ügyekben legfeljebb 60 napos határidőt 
engedhet.  

- szükség szerint egymást követő tárgyalási napokra is tűzhet 
tárgyalást, 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 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. 

A választott bíráskodás 
- az eljárás gyorsabb (egyfokú); A választott bírósági ítélet 

hatálya azonos, mint egy jogerős ítéleté, tehát fellebbezés 
nincs! A választott bírósági ítélet hatálya azonos, mint egy 
jogerős ítéleté, tehát fellebbezés nincs! 

- a döntéshozatalban a felek bizalmát élvező személyek vesznek 
részt; 

- a szabályok többsége diszpozitív (eltérést engedő), a felek a 
vita eldöntésének kereteit zömmel maguk alakíthatják ki. 

- az ítélet külföldön történő végrehajtása egyszerűbb; 
- az alkalmazandó jogot maguk határozhatják meg. A bíróság 

határozatát a szerződés az ítélet külföldön történő végrehajtása 
egyszerűbb; 

- az eljárás nem nyilvános, ez a körülmény a gazdálkodó 
szervek számára a titokvédelem miatt előnyös lehet. 

- A bírák száma csak páratlan lehet. Egy bírónál a felek a bírót 
közösen jelölik három bíró esetén 1–1 bírót a felek jelölnek és 
az így kijelölt két bíró jelöli ki a harmadik választott bírót. 

- A választott bíróság helyében, nyelvében a felek szabadon 
állapodnak 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  


