
 
 

 

A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELSOR 

 

TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG 

 

Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: 

- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.), 

- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XIII. fejezetei (a 

továbbiakban: Vht.)  

- az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről szóló 2005. évi 

XLVIII. törvény, valamint 

- a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet 

 

Az egyes tételeknél használt rövidítések a következő jogszabályokat jelentik: 

- a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény - Közjegyzői tv. 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény - Itv. 

- a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény - Jstv. 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - Art. 

- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. évi törvény - Hetv. 

- a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény - Fmhtv. 

-  a bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VIII. 22.) IM 

rendelet - Kmr. 

 

(A felsorolás nem teljes körű. Ezen felül az egyes tételeknél elsajátítandó jogszabályi 

rendelkezéseket az adott tételeknél tüntettük fel.) 

 

ALAPVETŐ ELVEK 

 

1. A törvény célja, személyi és tárgyi hatálya. A tisztességes eljárás elve és a 

megsértésének következménye 

Pp. 1. §-2. §; 395. § (1) bekezdés; Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés 

2. A perindítási jog. A rendelkezési elv, a kérelemhez kötöttség elve. A bizonyítási 

rendszer és szabályai. A bizonyítás mellőzése. 

 Pp. 3. §-4. §; (PK 29. számú állásfoglalás) 

3. A nyilvánosság elve. A bírósági eljárás nyelve és az anyanyelv használatának elve. A 

jogérvényesítés segítésének elve (bíróság tájékoztatási és kioktatási kötelezettsége jogi 

képviselővel, illetve a személyesen eljáró féllel szemben) 

Pp. 5. §-6. §, 184. §; Pp. 3. § (3) bekezdés, 7. §; (1/2009. (VI. 24.) PK vélemény) 

4. A jóhiszemű joggyakorlás elve és megsértésének jogkövetkezményei. A jogorvoslathoz 

való jog. Az ügyész feladatai a polgári perben.  

Pp. 8. §-9. §; Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés;(PK 169. számú állásfoglalás) 

 

BÍRÓSÁGOK 

 

5. Az első- és másodfokú bíróságok, a bíróságok összetétele. A bírósági titkár és a 

bírósági ügyintéző 

 Pp. 10. §-12/A. § 

6. A kizárásra vonatkozó szabályok, a kizárási kérelem elbírálása  

Pp. 13. §-21/A. § 



 
 

 

BÍRÓSÁGI JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG 

 

7. A joghatóság szabályai, vizsgálata 

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 54. §-62/H.§; 

1215/2012/EU rendelet 1-35. cikk 

8. A pertárgy értéke. Hatáskör szabályai, vizsgálata 

Pp. 24. §-26. §; (4/2008 Polgári jogegységi határozat, 1/2008. (V. 19.) PK vélemény 

VIII. f) pont); Pp. 22. §-23. §, 27. §-28. §; (MK 160. számú állásfoglalás) 

9. Az illetékesség szabályai, vizsgálata. Az eljáró bíróság kijelölése  

 Pp. 29. §-46. §; (PK 133., PK 134., PK 137., PK 138., PK 139., MK 157. számú 

állásfoglalás) 

 

A FELEK ÉS MÁS PERBELI SZEMÉLYEK 

 

10. A perképesség. A pertársaság és ennek fajtái. A kiskorú gyermek, mint érdekelt. A 

támogató részvétele a perben  

Pp. 48. §-53. §; 65/A. §-65/C. §; (2/2004. közigazgatási jogegységi határozat) 

11. A perbehívás, perbelépés (félként és beavatkozóként). Változások a felek személyében 

Pp. 54. §-65. §; (1/2008. (V. 19.) PK vélemény VIII. b)-c) pont, PK 145. számú 

állásfoglalás) 

 

KÉPVISELET 

 

12. A meghatalmazással kapcsolatos főbb szabályok. Az általános meghatalmazás 

Pp. 66. §-73. §; (PK 146., PK 148. számú állásfoglalás) 

13. Az ügygondnok jogállása. A kötelező jogi képviselet esetei  

Pp. 73/A. §-74. §; (PK 149., PK 163. számú állásfoglalás) 

 

PERKÖLTSÉG 

 

14. A perköltség fogalma  

Pp. 75. §; (PK 151., PK 152. számú állásfoglalás) 

15. A bírósági eljárásban érvényesíthető ügyvédi munkadíj mértéke  

a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) 

IM rendelet  

16. Költségkedvezmények. A jogi segítségnyújtás igénybevétele, a támogatás formái, 

igénybevételének feltételei, a polgári eljárásokban nyújtott támogatásra vonatkozó 

külön szabályok  

Pp. 84. §-87. §; Jstv. 1. §-2. §, 3. §-9/A. §, 11. §-16. §, 52. §-62. §,  (PK 158. számú 

állásfoglalás) 

17. A költségek előlegezése, viselésének szabályai, a perköltség-biztosíték  

Pp. 76. §-83. §, 89. §-92. §; (PK 154., PK 157. számú állásfoglalás) 

 

EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

18. Beadványok. A hiánypótlásra felhívás esetei, teljesítésének, illetve elmulasztásának 

joghatásai  

Pp. 93. §-95. § 



 
 

19. A kézbesítés szabályai kül- és belföldön, a kézbesítési vélelem megdöntése, a 

hirdetményi kézbesítés szabályai. Kézbesítési megbízott  

Pp. 97. §-102. § 

20. A határidők számítása. A mulasztás következményei, az igazolási kérelem 

Pp. 103. §-110. § (4/2003. Polgári jogegységi határozat, MK 69. számú állásfoglalás, 

PK 166. számú állásfoglalás) 

21. Az eljárás félbeszakadása  

Pp. 111. §-112. § 

22. Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen, kifogás az eljárás elhúzódása miatt  

Pp. 114. §-114/B. § 

23. A jegyzőkönyv tartalma, kiegészítésének szabályai. Az iratok megtekintése, 

másolatok készítése. Az elveszett iratok pótlása 

Pp. 115. §-119/A. § 

24. A pénzbírság kiszabásának feltétele, összege, jogorvoslat  

Pp. 8. § (3)-(6) bekezdés, 19. § (2) bekezdés, 101. § (2-(3) bekezdés), 114/B. § (5) 

bekezdés, 120. §, 134. § (5)-(6a) bekezdés, 185. § (1)-(1a) és (5) bekezdés, 197. § (5) 

bekezdés, 227. §, 233. § (2) bekezdés, 237. §, 320. § (2) bekezdés, 331. § (2) bekezdés, 

386/H. § (4) bekezdés, 386/K. §, 394/B. § (9) bekezdés, 394/C. § (10) bekezdés, 394/H. 

§ (9) bekezdés, 394/I. § (2) bekezdés 

 

KERESETINDÍTÁS 

 

25. A keresetlevél tartalma, kötelező mellékletei. A kereseti kérelmek fajtái: marasztalási, 

megállapítási, jogalakítási (konstitutív) kereset 

Pp. 121. §-123. §; (1/2008. (V. 19.) PK vélemény VIII. a) és d) pont) 

26. Intézkedés a keresetlevél alapján. Az áttétel szabályai. A keresetlevél idézés 

kibocsátása nélküli elutasításának esetei. A keresetlevél beadásához fűződő jogi 

hatályok fennmaradásának esetei  

Pp. 124. §-124/A. §, 129. §-132. §; (PK 171. számú állásfoglalás) 

27. A tárgyalás kitűzésének szabályai, idézés. A szóbeli kereset azonnali tárgyalása. 

Egyezségi kísérletre idézés. A perindítás hatályainak beállása 

Pp. 96. §, 125. §-128. §; (PK 169. számú állásfoglalás) 

 

A TÁRGYALÁS 

 

28. A pervezetés. A rendfenntartás  

Pp. 133. §-134. § 

29. A tárgyalás megnyitása és az ehhez kapcsolódó eljárási cselekmények. A tárgyalás 

elmulasztásának következményei. A bírósági meghagyás. A folytatólagos tárgyalás 

elmulasztásának következményei 

Pp. 135. §-136/B. §; (2/2009. PJE határozat, PK. 166. számú állásfoglalás) 

30. Az eljárás szünetelésének esetei és főbb szabályai az első és másodfokú eljárásban. Az 

ügyek egyesítése, elkülönítése. A tárgyalás felfüggesztésének szabályai. Az Európai 

Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése  

 Pp. 137. §, 149. §, 152. §-155/A. §, 255. §; (PK 178. számú állásfoglalás, 3/2005 PK-

KK vélemény 1. pontja) 

31. A tárgyalás menete, a tárgyalás berekesztése. Felvételkészítés a tárgyaláson 

Pp. 134/A. §,  138. §-145. § 

 



 
 

32. Az ellenkérelem, a beszámítási kifogás, a keresetváltoztatás és a viszontkereset 

szabályai és előterjesztésének határideje  

Pp. 139. §-140. §, 146. §- 147/B. §; (PK 175., PK 176., PK 177. számú állásfoglalás) 

33. A perbeli egyezség szabályai  

Pp. 148. §; (PK 202. számú állásfoglalás) 

34. Ideiglenes intézkedések a tárgyaláson  

Pp. 156. § 

35. A per megszüntetésének esetei, módja és következményei 

Pp. 157. §-162. §; (PK 212. számú állásfoglalás) 

 

BIZONYÍTÁS 

 

36. A bizonyítási teher, a bizonyítás elrendelése, lefolyása, a bizonyítás eredményének 

mérlegelése  

Pp. 3. § (3)-(5), 163. §-164. §, 201. §-206. §; 

37. A Pp.-ben nevesített bizonyítási eszközök, alkalmazásuk részletes szabályai 

 Pp. 168. §-184. §, 188. §-199. §; 

38. Kényszerítő eszközök tanúkkal és szakértőkkel szemben. A tanúk és szakértők 

díjazásának fontosabb szabályai  

Pp. 185. §-187. §; 

39. Az előzetes bizonyítás  

Pp. 207. §-211. §; 

 

HATÁROZATOK 

 

40. Ítélet, részítélet, közbenső ítélet, pervezető végzés, az ügy érdemében hozott végzés. A 

határozatok tartalma  

Pp. 212. §-214. §, 220. §-223. § (PK 189., PK 192., PK 195., PK 196. számú 

állásfoglalás, 3/2000. Polgári jogegységi határozat)  

41. Az érdemi döntés korlátai. A teljesítési határidő. A részletekben történő teljesítés 

szabályai. A részletfizetés utólagos engedélyezése. A határozatok kihirdetésének és 

közlésének szabályai. Az írásba foglalt ítélet tartalmi elemei  

Pp. 215. §-219. §; (MK 2. számú állásfoglalás, PK 187., PK 188., PK 190., PK 191. 

számú állásfoglalás) 

42. A határozatok jogereje, az anyagi jogerő fogalma. A határozatok kijavításának és 

kiegészítésének főbb szabályai. Az előzetes végrehajthatóság főbb szabályai  

Pp. 224. §-232. §; (PK 193., PK 194., PK 262. számú állásfoglalás)  

 

JOGORVOSLATOK 

 

43. Fellebbezéssel megtámadható határozatok, a fellebbezésre jogosultak köre. A 

fellebbezés határideje, tartalma, halasztó hatálya, a fellebbezés elutasítása vagy 

felterjesztése, az elsőfokú eljárás szabályainak alkalmazása   

Pp. 233. §-239. §  

44. A fellebbezési tárgyalás előkészítése. A fellebbezési ellenkérelem, a csatlakozó 

fellebbezés és hatályuk   

Pp. 240. §-244. § 

45. A fellebbezési tárgyalás menete, a tárgyalás elmulasztása. Keresetváltoztatás a 

fellebbezési eljárásban  

Pp. 245. §- 249. § 



 
 

46. A fellebbezési tárgyalás alapján hozható határozatok, és a fellebbezési eljárás 

költségeiről rendelkezés módja és tartalma. A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül. 

A végzés elleni fellebbezés 

Pp. 250.-254. §, Pp. 256/A. §- 259. §; (1/2008. PK vélemény VIII. e) pont, PK 190., 

PK 196., PK 202. számú állásfoglalás) 

47. A perújítás szabályai  

Pp. 260. §-269. §; (PK 164., PK 177., PK 216., PK 221. számú állásfoglalás)  

48. A felülvizsgálat 

 Pp. 270. §-275. §  

 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

 

49. A házassági perek különös szabályai  

Pp. 276. §-292. §; (PK 180., 212., PK 216. számú állásfoglalás)  

50. Az apasági és származás megállapítása iránti per. Az apaság vélelmének megdöntése 

nemperes eljárásban  

Pp. 293. §-301/H. §; (PK 139., PK 179., PK 217., PK 218. számú állásfoglalás)  

51. A szülői felügyelet megszüntetésére irányuló per  

Pp. 302. §-303. § 

52. A gondnokság alá helyezési per  

Pp. 304. §-312/A.§ 

53. A közigazgatási per. A társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata. Az 

önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettsége elmulasztásának 

megállapítása iránti per 

Pp. 324.§-341/A.§; (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; (1/2015. (III.23.) KMK vélemény, MK 150. 

számú állásfoglalás) 

54. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per  

Pp. 341/B. §-341/J. § 

55. A sajtó-helyreigazítási eljárás  

Pp. 342. §-346. §; (PK 13-15. számú állásfoglalás)  

56. A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog és a közösséghez tartozással összefüggő 

személyiségi jog érvényesítése iránt indított perek  

Pp. 346/A. §-348/B. §,  

57. A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek  

Pp. 349. §-359/A. §; (MK 35., MK 71., MK 160. számú állásfoglalás).  

58. Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás 

Pp. 359/B. §-363. § 

59.  A végrehajtási perek különös szabályai 

 Pp. 365. §-386. §; (PK 148. számú állásfoglalás)  

60. A kiemelt jelentőségű perek. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére 

alapított per  

Pp. 386/A. §-386/U. § 

61. A kis értékű perek szabályai. A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő 

feladatai  

Pp. 313. §-323. §, 387. §-394/A. § 

62. Elektronikus kommunikáció a polgári perben  

Pp. 394/B. §-394/P. § 

 

 



 
 

 

A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS 

 

63. A törvény hatálya. A végrehajtási kényszer, a végrehajtás elrendelésének feltételei. 

Vht. 1. §-31/E. § 

64. A végrehajtás foganatosításának közös szabályai 

 32. §-47/A. §; 57/A. § (PK 31., PK 226. számú állásfoglalás)  

65. A végrehajtás felfüggesztése. A végrehajtás megszüntetése és korlátozása. A 

végrehajtás szünetelése. A végrehajtási jog elévülése  

Vht. 48. §-57. § 

66. A végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra, a munkáltató felelőssége. 

 Vht. 58. §-79. §; (PK 137., PK 199. számú állásfoglalás)  

67. Végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre  

Vht. 79/A. §-83. § 

68. Ingóvégrehajtás (foglalás, mentes vagyontárgyak, elszállítás, árverés, értékpapír 

értékesítése, végrehajtás üzletrészre, ingóság árverésen kívüli eladása, ingóság átvétele 

a végrehajtást kérő által)  

Vht. 84. §- 131. §, 132. §-132/A. §, 133. §-135. § 

69.  Ingatlan-végrehajtás (foglalás, értékelés, árverés, árverésen kívüli eladás), a 

lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtása  

Vht. 136. §-138/C. §, 140. §, 141. §-157. §, 161. §-162. §, 181. §-182/A. §; ( PK 291. 

számú állásfoglalás, PK 292. számú állásfoglalás)  

70. A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése (kielégítési sorrend, felosztási terv) 

Vht. 163/A. §-171/B. § 

71. Meghatározott cselekmény és a biztosítási intézkedés végrehajtása  

Vht. 172. §-180/A. §, 183. §-204/A. §;   

72. Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban  

Vht. 211. §-224/A. § 

73. A végrehajtást végző szervek és személyek. A bírósági végrehajtásban közreműködő 

jogi képviselő díjazása, költségei és előlegezése. A bírósági végrehajtó díja, költségei 

és előlegezése  

Vht. 225. §; 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet; 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 

74. Külföldi határozat elismerésének és végrehajtásának feltételei. Külföldi határozat 

végrehajtása  

Vht. 205. §-210/B.§; A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű 

rendelet 70. §-74/A. §; 1215/2012. EU rendelet 36. cikk-60. cikk, 2201/2003/EK 

tanácsi rendelet 21. cikk-39. cikk, 47.cikk, 805/2004/EK rendelet 1. cikk-25. cikk, 

1896/2006/EK rendelet 21. cikk-23. cikk, 861/2007/EK rendelet 15. cikk, 20. cikk-23. 

cikk, 4/2009/EK tanácsi rendelet 16. cikk-43. cikk 

 

AZ ILLETÉK 

 

75. A bírósági eljárási illeték tárgya és mértéke. A meg nem határozható pertárgyérték 

esetén az illeték alapja  

Itv. 37. §- 45. § 

76. Illetékmentesség, illetékfeljegyzési jog. Az illeték mérséklésének esetei 

 Itv. 4. §-6. §, 56. §-65. §; (PK 158. számú állásfoglalás)  

77. Az illetékfizetés módja. Az illeték visszatérítése 

Itv. 74.§, 75.§, 77. §-78.§, 80.§ (1) bekezdés i) pont, 81.§ 



 
 

78. A költségmentesség alkalmazása a bírósági eljárásban. A költségmentesség utólagos 

engedélyezése. A költségek viselése. Illeték-és költségviselési szabály az egyezség és 

a per megszűnése, megszüntetése esetén 

6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 

 

A KÖZJEGYZŐI ELJÁRÁS 

 

79. A közjegyzői jogállás, továbbá a közjegyzői nemperes eljárásokra vonatkozó alapvető 

rendelkezések, különösen a közjegyzői okiratok készítésének szabályai Közjegyzői tv. 

1. §-24/A. §, 120. §-132. §; 2008. évi XLV. törvény 1. §-15. §; (3/2004. Polgári 

jogegységi határozat)  

80. A hagyaték átadásának módjai, közvetítői eljárás és egyezség a hagyatéki eljárás 

során, öröklési bizonyítvány  

Hetv. 79. §-89. §, 93. §-94. §, 102. §-102/C. §; (PK 261., PK 262. számú 

állásfoglalás)  

81. A fizetési meghagyásos eljárás  

Fmhtv.; (1896/2006/EK rendelet)  

82. Egyes közjegyzői nemperes eljárások  

2008. évi XLV. törvény 17.§-27/A. §, 28.§-36/P. § 

 


